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WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INTELIGENTNA GOSPODARKA 

WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020  

 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 

Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r. 

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji,  

a. W pkt. 1  Status dokumentu, dotychczasowe zdanie „RPO WiM 2014-2020 został 

zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.1 a 

następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. 

Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4  oraz w marcu 2020 r.5.” 
1Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu 

operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko mazurskiego w Polsce. 

2Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 

12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce 

oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. Uchwała Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 

4Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian 

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

otrzymuje brzmienie:  

„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z 

dnia 12 lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4, w 

marcu 2020 r.5 oraz w lipcu 2020 r.6. 
1Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu 

operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 

i zatrudnienia” dla regionu warmińsko mazurskiego w Polsce. 
2Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 

12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce 

oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. Uchwała Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 

4Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian 

do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
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5Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 
12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce. 
Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści zatwierdzonej przez 
Komisję Europejską. 
6Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020)4592 z dnia 03.07.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 
12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce. 
Uchwała 30/404/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści zatwierdzonej przez 
Komisję Europejską.” 
” 

b. w pkt 4. Ogólne informacje dot. sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy 

wykres przedstawiający szacunkowy podział środków na poszczególne osie priorytetowe RPO 

WiM otrzymuje brzmienie: 

 

2. Rozdział II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych 

Działań/ Poddziałań: 

a. w pkt. 3 Fundusz (nazwa i kwota w EUR), pozycja Ogółem otrzymuje brzmienie: „291 354 361 
EUR” 

b. w Poddziałaniu 1.2.3 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „99 562,63”; 

c. w Poddziałaniu 1.3.1 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „7 759 256,47”; 

d. w Poddziałaniu 1.3.4 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „16 111 643”; 

e. Poddziałanie 1.3.5  otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

 

Inteligentna 
Gospodarka Warmii i 

Mazur 
291,4

Kadry dla Gospodarki 
118,4

Cyfrowy Region 
76,1

Efektywność 
Energetyczna 

255,7

Środowisko 
Przyrodnicze i 

Racjonalne 
Wykorzystanie 

Zasobów 
82,9

Kultura i Dziedzictwo 
153,5

Infrastruktura 
Transportowa 

202,0

Obszary Wymagające 
Rewitalizacji 

95,8

Dostęp do Wysokiej 
Jakości Usług 
Publicznych 

84,7

Regionalny Rynek 
Pracy 
170,4

Włączenie Społeczne 
130,4

Pomoc Techniczna
67,0

RPO WiM 2014-2020
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Nr i nazwa Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 

Nr i nazwa Poddziałania 

(jeżeli dotyczy) 1.3.5 Usługi dla MŚP 

1. Nr i nazwa celu 

tematycznego 

Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w 

odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 

do EFMR) 

2. Nr i nazwa priorytetu 

inwestycyjnego 

Priorytet inwestycyjny 3a. „Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 

poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości”. 

3. Cel/e szczegółowy/e 

Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

Rezultatem interwencji będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz 

inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

4. Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego  
Nie dotyczy  

5. Lista wskaźników 

produktu 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) 

4. Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał 

obrotowy w związku z COVID-19 

5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie dostarczania sprzętu i środków 

ochrony indywidualnej dla sektora ochrony zdrowia 

6. Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał 

obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) 

6. Typy projektów  

Schemat A: 

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług , 

które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub 

jego rozwoju, w tym: 

 Usług  doradczych  i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do 

budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku  

 Usług  związanych  z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, 

informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych 

targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych 

Dystrybucja środków w ramach niniejszego poddziałania opierać się będzie o 

system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i 

jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na 

faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu 

konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy. 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

Schemat B: Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 

Typ 1 projektów: Finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami 

COVID-19 

Projekt polegający na udzielaniu grantów na kapitał obrotowy przedsiębiorstw 

dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Wydatki mogą 

dotyczyć pokrycia bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, 

ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-

prawne, finansowania kapitału obrotowego). Wsparcie ma na celu poprawę 

płynności finansowej przedsiębiorstw. 
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Typ 2 projektów: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego 

zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego 

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie 

zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia 

epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez: 

 dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez 

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy 

zdrowotne dla pracowników 

 zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. 

usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, 

zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, 

przebranżowienie, etc.) 

Typ 3 projektów: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących 

zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i 

terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów 

medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i 

sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych 

surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców 

chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do 

gromadzenia/przetwarzania danych;  

 

 

7. Kody dotyczące wymiaru 

zakresu interwencji 

066 - zaawansowane usługi wsparcia MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 

zarządzania, marketingu i projektowania    

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia 

przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spinn-off i spin-out 

8. Typy beneficjenta  

Schemat A: 

Przedsiębiorstwa (MŚP) 

Schemat B: 

Typ 1 projektów: instytucje otoczenia biznesu  

Do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym o dofinansowanie projektu 

grantowego zostanie wezwany podmiot (grantodawca) spełniający łącznie 

następujące warunki: 

a. Posiadanie doświadczenia w udzielaniu dotacji  przedsiębiorcom ze środków 

Unii Europejskiej (łączna wartość udzielonych dotacji przewyższa wartość 

projektu grantowego);  

b. Posiadanie własnego, wyszkolonego personelu z udokumentowanym 

doświadczeniem i kompetencjami, adekwatnymi do zakresu i rodzaju 

powierzonych zadań, zapewniających merytoryczną i terminową realizację 

projektu, zgodnie z procedurami krajowymi oraz UE; 

c. Posiadanie własnych zasobów infrastrukturalnych i informatycznych, 

niezbędnych     do obsługi i rozliczania projektów finansowanych ze środków 

UE; 

d. Bardzo dobra lokalizacja w centrum regionu /stolicy województwa, zapewniająca 

dostępność przedsiębiorców z całego regionu ;  

e. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada 100 % udziałów 

/akcji w strukturze właścicielskiej podmiotu 

Typ 2 i typ 3 projektów: Przedsiębiorstwa (MŚP) 
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9. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia (jeżeli dotyczy) 

Schemat A: Nie dotyczy 

Schemat B: 

Typ 1 projektów: mikro i małe przedsiębiorstwa (do 49 pracowników) 

Typ 2 i 3 projektów: nie dotyczy 

10. Alokacja UE (EUR) 

 

19 704 793,53, w tym: 

Schemat A: 5 147 073,53 

Schemat B: 14 557 720 

Typ 1 projektów: 9 279 900 

Typ 2 projektów: 4 300 000  

Typ 3 projektów: 977 820 

 

11. Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi 

działaniami/ 

poddziałaniami w ramach 

PO lub z innymi PO (jeśli 

dotyczy) 

Wsparcie w ramach schematu A powiązane jest z interwencją w ramach 

Poddziałania 10.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,w ramach którego dofinansowane 

zostaną usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o 

podejście popytowe. W ramach 10.6  wsparte zostaną usługi dostępne w Rejestrze 

Usług Rozwojowych na które dofinansowanie wyniesie maks.70.000 PLN. 

W ramach Schematu B interwencja jest komplementarna ze wsparciem w ramach 

Poddziałania 10.1 skierowanego na wsparcie przedsiębiorstw oraz 

jednoosobowych działalności gospodarczej dotkniętych skutkami COVID-19  

12. Instrumenty terytorialne 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru projektów 

oraz wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 1 

Tryb konkursowy - Schemat A  

Tryb nadzwyczajny – Schemat B  

Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

14. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

Schemat A: 

Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru wykonawcy usługi 

warunków i kryteriów zapewniających wybór podmiotu z doświadczeniem i 

możliwościami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia 

W odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z 

organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności 

następujące warunki: 

 wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa 

dłużej niż 7 dni kalendarzowych 

 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z 

wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

 Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ 

program wydarzenia. 

                                                 
1 Tryb konkursowy, pozakonkursowy i np. zasady wyboru projektów zintegrowanych 
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Usługi objęte projektem muszą dotyczyć działalności beneficjenta prowadzonej na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego, usługi szkoleniowe muszą 

obejmować wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale 

zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Schemat B: 

Warunki ogólne 

 wydatki ponoszone w ramach projektów kwalifikowane są od 1 lutego 2020 

r.; 

 wsparcie jest udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r2. 

Typ 1 projektów: Finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami 

COVID-19 

 Projekt realizowany jest w formie projektu grantowego. Wybór grantobiorców 

(przedsiębiorców) dokonywany jest w drodze otwartego naboru ogłoszonego 

przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki na jakich może zostać 

udzielony grant oraz kryteriami wyboru grantobiorców,  

 Beneficjent (grantodawca) zobowiązuje się do stosowania przy wyborze 

wniosków o udzielenie grantu kryteriów wyboru, zatwierdzonych przez Komitet 

Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i stanowiących załącznik  do 

SZOOP  

 szczegółowe wymagania wobec grantobiorców zostaną określone w 

dokumentacji związanej z naborem wniosków o udzielenie grantu 

opublikowanej przez grantodawcę 

 Grantodawca jest zobowiązany do: 

 przedstawienia metodologii uwzględniającej rzeczywiste koszty wdrażania 

projektu grantowego i uzasadniającej wysokość kosztów uproszczonych 

projektu oraz uzgodnienia ich poziomu z Instytucją Zarządzającą RPO WIM 

2014-2020, koszty uproszczone nie mogą przekraczać 3,11 % całkowitej 

alokacji na projekt, 

 realizacji projektu grantowego zgodnie z warunkami określonymi w SZOOP i 

regulaminie naboru  

 opracowania procedur naboru wniosków o udzielenie grantów  

 udzielanie wsparcia w formie grantów  

 sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy, jeśli takie 

zostaną przewidziane w przepisach, w oparciu o które będzie udzielana 

pomoc; 

 ewidencji udzielonych grantów do celów sprawozdawczych; 

 pozostałych czynności związanych z udzielaniem wsparcia w formie grantów i 

jego rozliczenia określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 

regulaminu naboru (w tym m.in. archiwizacji dokumentacji; odzyskiwania 

grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu; 

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o dostępnym wsparciu 

grantowym oraz warunkach jego uzyskania; 

 Warunki udzielania grantów: 

                                                 
2 okres może zostać wydłużony w związku ze zmianą odpowiednich przepisów unijnych i krajowych związanych z walką ze 
skutkami epidemii. 
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o Dofinansowanie w formie grantu otrzymają podmioty, które w dniu 31 

grudnia 2019 r. prowadziły działalność  i nie znajdowały się w trudnej 

sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

grupowych3). 

o Dofinansowanie w formie grantu otrzymają podmioty, które na dzień 31 

grudnia 2019 r. lub na dzień  złożenia wniosku oraz udzielenia wsparcia 

nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 

społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, 

lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia 

społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej, nie jest uznawane za zaległość; 

o Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które wykażą istotną zmianę swojej 

sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-

19 na działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zobowiązany 

wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 

miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 

o Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa odprowadzające swój podatek 

dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

o Przy utrzymaniu działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy 
kalendarzowych licząc od następnego miesiąca, po miesiącu w którym 
podpisano umowę o udzielenie grantu, przedsiębiorca zachowuje prawo 
do pełnej kwoty wsparcia. Przy utrzymaniu działalności przez okres 
krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe przedsiębiorca ma prawo do 
zachowania wsparcia w kwocie równej stawce  jednostkowej za każdy 1 
pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności. Weryfikacja 
utrzymania działalności gospodarczej jest dokonywana na podstawie 
rejestrów online CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej 

o Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: 

turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych 

zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii (wg 

dominującego PKD). Szczegółowy katalog kodów PKD stanowi załącznik 

do SZOOP. 

o Dodatkowo premiowane będzie: 

o Utrzymanie działalności w okresie dłuższym niż 3 miesiące licząc 

od następnego miesiąca od podpisania umowy o udzielenie 

grantu, 

o Zatrudnienie (utrzymanie, zwiększenie) 

o Płacenie podatków innych niż podatek dochodowy na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego 

o pomoc w formie grantu udzielana jednorazowo oraz wypłacana w jednej 
transzy  

o rozliczenie stawki jest dokonywane na podstawie liczby miesięcy 
utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności 
gospodarczej  

o Stawka jednostkowa: obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego 

przez 1 miesiąc kalendarzowy. Stawka jednostkowa na finansowanie KO 
przez 1 miesiąc = 7 845,11 zł x √FTE4 

                                                 
3 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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   

4 FTE - ekwiwalent pełnego czasu pracy 
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       Kwota wnioskowana grantu: wyliczana na podstawie wzoru: 

 kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3, 
gdzie:  

FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W 
przypadku samozatrudnionych FTE=1. 

        3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia 
 

Typ 2 projektów: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego 

zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego 

 dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy w dniu 31 grudnia 2019 

r. prowadzili działalność  i nie znajdowali się w trudnej sytuacji (w 

rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych5). 

 Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 

2019 r. lub na dzień złożenia wniosku oraz udzielenia wsparcia nie zalegał 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy 

czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 

nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej, nie jest uznawane za zaległość; 

 Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które wykażą istotną zmianę swojej 

sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-

19 na działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zobowiązany 

wykazać spadek obrotów o co najmniej 25% w okresie wybranego 1 

miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 

 Niezbędne będzie wykazanie przez Wnioskodawcę wpływu planowanego 

projektu na działalność przedsiębiorstwa. 

 Wydatki na środki ochrony osobistej nie mogą stanowić więcej niż 30 % 

wydatków kwalifikowalnych projektu 

 Wydatki na usługi doradcze nie mogą stanowić więcej niż 10 % wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

Typ 3 projektów: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 

 Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy w dniu 31 grudnia 2019 

r. prowadzili działalność  i nie znajdowali się w trudnej sytuacji (w 

rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych6). 

 Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy na dzień 31 grudnia 
2019 r. lub na dzień złożenia wniosku oraz udzielenia wsparcia nie 
zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, 
przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) 
zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 
nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 
poleconej, nie jest uznawane za zaległość; zakres projektu musi być 
zgodny z zakresem działalności wnioskodawcy  

 Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność 
w zakresie objętym projektem przez co najmniej 12 miesięcy przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
 Projekt musi zostać zakończony w ciągu sześciu miesięcy od daty 

przyznania pomocy.  

                                                 
5 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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   

6 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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   
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 Projekt uznaje się za zakończony, gdy IZ RPO WiM 2014-2020  

zatwierdzi jego zakończenie. W przypadku niedotrzymania 

sześciomiesięcznego terminu, za każdy miesiąc opóźnienia zwracane 

jest 25 % kwoty pomocy, chyba że opóźnienie wynika z przyczyn 

pozostających poza kontrolą beneficjenta pomocy.  

 Koszty kwalifikowalne odnoszą się do wszystkich kosztów inwestycji 

niezbędnych do wytworzenia produktów wymienionych w zakresie 

wsparcia. 

15. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

16. Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

17. Warunki uwzględniania 

dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Schemat A: 

Uproszczone formy rozliczania wydatków nie mają zastosowania.   

Dopuszcza się system zaliczkowy. 

 

Schemat B: 

Koszty pośrednie obliczone wg metodologii stanowiącej załącznik do wniosku o 

dofinansowanie projektu nie przekraczające 3,11 %. całkowitej wartości projektu 

(dotyczą wyłącznie Typu 1 ) 

Dopuszczony system zaliczkowy 

19. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 

realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego 

i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 

udzielania wsparcia, w tym:  

  rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:  

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. 

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 

przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 

kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 

zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu 
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wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 

COVID-19 

 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie 

udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z 

wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej 

produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz 

pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu 

pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-

2020 

20. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy) 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR  powinien zostać 

wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy).  

W Schemacie A maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu 

W Schemacie B: 

Typ 1 projektów: maksymalny udział środków EFRR wynosi 100 % wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu 

Typ 2 i typ 3 projektów: maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy 

niż 90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu 

21. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

(jeśli dotyczy)  

Maksymalny poziom dofinansowania projektu powinien zostać wyliczony zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de 

minimis (jeśli dotyczy).  

W Schemacie A maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. 

W Schemacie B: 

Typ 1 projektów: maksymalny udział środków EFRR wynosi 100 % wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu 

Typ 2 i typ 3 projektów: maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy 

niż 90% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu 

22. Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny beneficjenta  powinien zostać wyliczony zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis (jeśli dotyczy). 
W Schemacie A: minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% 
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. 
 
W Schemacie B: 
Typ 1 projektów: minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 0 % wydatków 
kwalifikowanych na poziomie projektu. 
 
Typ 2 i 3 projektów: minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 
10% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. 

 

23. Minimalna i maksymalna 

wartość projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Schemat A: 

Minimalna: 

1. usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania 

oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku  - min. 140.000,00 

2. usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, 

organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach 

biznesowych, misjach gospodarczych min. 20 000,00 
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Maksymalna. Nie dotyczy 

 

Schemat B: Minimalna: nie dotyczy, Maksymalna: nie dotyczy 

24. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

(PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Schemat A: 

Minimalna: 

1. usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz 

wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku  - min. 140.000,00  

2. usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, 

organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach 

biznesowych, misjach gospodarczych min. 20 000,00 

Maksymalna. 400 000,00 

Schemat B: 

Typ 1 projektów: nie dotyczy 

Typ 2 projektów: Minimalna: nie dotyczy, Maksymalna: 500 000 PLN 

Typ 3 projektów: Minimalna: 100 000 PLN, Maksymalna: 1 000 000 PLN 

25. Kwota alokacji UE 

na instrumenty finansowe 

(EUR)  

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

26. Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog ostatecznych 

odbiorców instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

f. W Poddziałaniu 1.3.6 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „2 846 275,47”; 

g. w Poddziałaniu 1.4.1 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „Schemat A: 2 478 994,00, 

Schemat B: 2 169 598,00 Schemat C: 1 445 188,00”; 

h. w Poddziałaniu 1.4.2 pkt 10 Alokacja UE (EUR) otrzymuje brzmienie: „12 746 601,61”; 

i. w Poddziałaniu 1.5.3: 

 w pkt 5 „Lista wskaźników produktu” dodaje się następujące wskaźniki: 

 Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) 

finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 

 Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP 

finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) 

 pkt  6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Wsparcie udzielane w formie IF skierowane 

jest do przedsiębiorstw wykorzystujących kapitał zewnętrzny do podniesienia swojej 

konkurencyjności (w tym m.in. dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym). 

Preferencje uzyskają przedsięwzięcia z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko – mazurskiego. W ramach niniejszego poddziałania wdrażane będą 
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następujące instrumenty finansowe: 1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany 

inwestycyjne grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa, w 

ramach których finansowane będą mogły być projekty inwestycyjne realizowane przez 

MŚP (z możliwością premii dla projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla 

województwa). 2. Fundusze pożyczkowe – pożyczka płynnościowa dla firm dotkniętych 

skutkami epidemii COVID-19. 3. Fundusze poręczeń i gwarancji zobowiązań bankowych i 

pozabankowych” 

 w  pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna) dodaje się podpunkt: „Rozporządzenie Ministra Funduszy 

i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z 

instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu 

wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19” 

 pkt 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  

na poziomie projektu (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Pożyczka płynnościowa 95 %, 

Pozostałe produkty 85 %”, 

 pkt 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych  

na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) 

otrzymuje brzmienie: „Pożyczka płynnościowa 95 %, Pozostałe produkty 85 %”, 

 pkt 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 

otrzymuje brzmienie: „Pożyczka płynnościowa 5 %, Pozostałe produkty 15 %”, 

 pkt 25 Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) (jeśli dotyczy) otrzymuje  

brzmienie: „Łącznie  49 300 000,00. 1. Fundusze pożyczkowe wspierające plany 

inwestycyjne szerokiej grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu 

województwa  (z możliwością premii dla projektów o szczególnym potencjale rozwojowym 

dla województwa) – 40 689 571. 2. Fundusze pożyczkowe - pożyczka płynnościowa dla 

firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - 8 383 755. 3. Fundusze poręczeń i 

gwarancji zobowiązań bankowych i pozabankowych – 226 674.”. 

 

 

3. Rozdział III. Indykatywny Plan Finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) otrzymuje brzmienie: 
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a b c d e f g h i j k  l m n o p q 

=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   =o/a*100%   

Oś 
Priorytetowa 
1.  

  291354361,00 0,00 291354361,00 0,00 51 415 475,54 
10 

755 434,90 
746 

140,00 

 
537 686,47 

 
1 048 545,56 8 423 062,87 35 052 621,49 342 769 836,54  268 920 075,21 

22 
434 285,79 

 
7,7%   

Działanie 
1.1. 

1a  7 025 595,00 0,00 37 025 595,00 00,00 6 533 928,53 6 533 928,53 0,00 0,00 0,00 6 533 928,53 0,00 43 559 523,53 n/d       058  

Działanie 
1.2  

1b 25 224 617,00 0,00 25 224 617,00 00,00 4 451 403,00 17 569,88 0,00 0,00 0,00 17 569,88 4 433 833,12 29 676 020,00 n/d         

Poddziałanie 
1.2.1  

  14 267 497,60 0,00 14 267 497,60 0,00 2 517 793,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 517 793,69 16 785 291,29 n/d       

002, 
056, 

057,063, 
064,101 

Poddziałanie 
1.2.2  

  10 857 556,77  0,00 10 857 556,77 0,00 1 916 039,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 916 039,43 12 773 596,20 5%       062,101 

Poddziałanie 
1.2.3  

  99 562,63 0,00 99 562,63 0,00 17 569,88 17 569,88 0,00 0,00 0,00 17 569,88 0,00 117 132,51 5%       059, 101 

Działanie 
1.3  

3a 66 680 206,00 0,00 66 680 206,00 0,00 11 767 095,19 
 

3 666 250,02 
746 

140,00 
0,00 1 048 545,56 1 871 564,46 8 100 845,17 78 447 301,19 n/d         

Poddziałanie 
1.3.1  

  7 759 256,47 0,00 7 759 256,47 0,00 1 369 280,55 1 369 280,55 0,00 0,00 0,00 1 369 280,55 0,00 9 128 537,02 n/d       072 

Poddziałanie 
1.3.2  

  9 370 737,53 0,00 9 370 737,53 0,00 1 653 659,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 659,57 11 024 397,10 n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.3  

  10 887 500,00 0,00 10 887 500,00 0,00 1 921 323,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 921 323,53 12 808 823,53 n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.4  

  16 111 643,00 0,00 16 111 643,00 0,00 2 843 231,12 1 794 685,56 
746 

140,00 
0,00 1 048 545,56 0,00 1 048 545,56 18 954 874,12 n/d       067 

Poddziałanie 
1.3.5  

  19 704 793,53 0,00 19 704 793,53 0,00 3 477 316,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 477 316,51 23 182 110,03 n/d       066 

Poddziałanie 
1.3.6  

  2 846 275,47 0,00 2 846 275,47 0,00 502 283,91 502 283,91 0,00 0,00 0,00 502 283,91  3 348 559,38 n/d       066 

Działanie 
1.4 

3b 37 869 155,00 0,00 37 869 155,00 0,00 6 682 792,09 537 686,47 0,00 537 686,47 0,00 0,00 537 686,47 44 551 947,09          

Poddziałanie 
1.4.1  

  6 093 780,00 0,00 6 093 780,00 0,00 1 075 372,94 537 686,47  0,00 537 686,47 0,00 0,00 537 686,47 7 169 152,94 5%       066, 101 

Poddziałanie 
1.4.2  

  12 746 601,61 0,00 
 

12 746 601,61 
0,00 2 249 400,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 249 400,30 14 996 001,91     n/d       

067, 
082, 101 

Poddziałanie 
1.4.3  

  6 051 564,65 0,00 6 051 564,65 0,00 1 067 923,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 923,18 7 119 487,83 5%       082, 101 

Poddziałanie 
1.4.4  

  12 977 208,74 0,00 
 

12 977 208,74 
0,00 2 290 095,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 290 095,67 15 267 304,41     n/d       001, 067 



14 
 

Działanie 
1.5 

3c 
124 

554 788,00 
0,00 

124 
554 788,00 

0,00  
21 980 256,73 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 980 256,73 146 535 044,73          

Poddziałanie 
1.5.1  

  34 564 513,04 0,00 34 564 513,04 0,00 6 099 619,96     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 099 619,96 40 664 133,00     n/d       056 

Poddziałanie 
1.5.2  

  40 690 274,96 0,00 40 690 274,96 0,00 7 180 636,77     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 180 636,77 47 870 911,73 5%       067, 101 

Poddziałanie 
1.5.3  

  49 300 000,00 0,00 49 300 000,00 0,00 8 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 700 000,00 58 000 000,00 n/d       
001, 

064, 082 
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4. Rozdział V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, w pkt 1 

Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw: 

a.  dodaje się Rozporządzenia UE:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 

w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach 

ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w 

odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 

koronawirusa) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 

szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby 

wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na 

epidemię COVID-19 

b. dodaje się Ustawę krajową: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwalnia BGK 

5. W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 1 

Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur: tabela wskaźników produktu otrzymuje brzmienie: 
 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

 Nazwa wskaźnika 
Jednos

tka 
 miary 

Katego
ria 

 
regionu 

Wartoś
ć 

pośred
nia  

(2018) 

Szaco
wana 

wartość 
docelo

wa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej: 1 
Inteligentna gospodarka 
Warmii i Mazur 

 

1.1. Działanie. Nowoczesna 
infrastruktura badawcza 
publicznych jednostek 
naukowych 

Liczba jednostek 
naukowych ponoszących 
nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 1 

SL 
2014 

Liczba naukowców 
pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury 
badawczej 

os. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 65 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 1,8 mln 

SL 
2014 

Działanie 1.2 Innowacyjne 
firmy 

n/d  

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

  
SL 
2014 
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1.2.1 Działalność B+R 
przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

727 17 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 17 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

21,16 
mln zł  
/ 5,29 

mln 
euro 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 11 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 11 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 17 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność 
B+R 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 17 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

21,16 
mln zł  
/ 5,29 

mln 
euro 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

21,16 
mln zł  
/ 5,29 

mln 
euro 

SL 
2014 

1.2.2 Współpraca biznesu z 
nauką 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 114 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 114 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 35 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

6,7,2 
mln zł / 

1,68 
mln 

euro 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 196 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 

szt. 
region 
słabiej 

nd 19 
SL 
2014 

                                                 
7 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 
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wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

rozwini
ęty 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 114 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność 
B+R 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 1 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

6,72 
mln zł 
/1,68 

mln 
euro 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

6,72 
mln zł / 

1,68 
mln 

euro 

SL 
2014 

1.2.3 Profesjonalizacja usług 
ośrodków innowacji 

Liczba instytucji otoczenia 
biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji 
usług 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 1 
SL 
2014 

Liczba zaawansowanych 
usług (nowych i/lub 
ulepszonych) 
świadczonych przez 
instytucje otoczenia 
biznesu 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 1 
SL 
2014 

Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość 
(Wsparcie 
przedsiębiorczości) 

n/d  

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

  
SL 
2014 

1.3.1 Inkubowanie 
przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst
wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 47 

SL 
2014 

Liczba nowych 
wspieranych 
przedsiębiorstw 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 47 

SL 
2014 

Liczba instytucji otoczenia 
biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji 
usług 

szt. 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 8 

SL 
2014 

1.3.2 Firmy w początkowej 
fazie rozwoju 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

2338 32 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 32 

SL 
2014 

Liczba nowych 
wspieranych 
przedsiębiorstw 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 32 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

zł/euro 
region 
słabiej 

 
1,41 

mln zł/ 
SL 
2014 

                                                 
8 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 
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publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

rozwini
ęty 

0,35 
mln 

euro 
 

 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 18 

SL 
2014 

1.3.3 Fundusz na rozwój 
nowych firm (IF) 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

2339 86 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 86 

SL 
2014 

Liczba nowych 
wspieranych 
przedsiębiorstw 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 86 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty nd 

612788
4,00/ 

153197
1,00  

SL 
2014 

 

1.3.4 Tereny inwestycyjne 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 5 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 5 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwini
ęty 

nd 

11,7 
mln zł/ 

3,3 mln 
euro 

SL 
2014 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 72 

SL 
2014 

1.3.5 Usługi dla MŚP 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 31 
SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 31 
SL 
2014 

Liczba MŚP objętych 
wsparciem bezzwrotnym 
(dotacje) finansującym 
kapitał obrotowy w związku 
z COVID-19 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 42 
SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
dostarczania sprzętu i 
środków ochrony 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 5 
SL 
2014 

                                                 
9 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 
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indywidualnej dla sektora 
ochrony zdrowia 

Wartość bezzwrotnego 
wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał 
obrotowy w związku z 
COVID-19 (całkowite 
koszty publiczne) 

euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 
11,6 
mln 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

20,9 
mln zł/ 

5,89 
mln 

euro 

SL 
2014 

1.3.6 Nowoczesne usługi 
instytucji otoczenia biznesu 

Liczba instytucji otoczenia 
biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji 
usług 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 8 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
korzystających z 
zaawansowanych usług 
(nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez 
instytucje otoczenia 
biznesu  

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 400 
SL 
2014 

Liczba zaawansowanych 
usług (nowych i/lub 
ulepszonych) 
świadczonych przez 
instytucje otoczenia 
biznesu 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 23 
SL 
2014 

Działanie 1.4 Nowe modele 
biznesowe i ekspansja 

n/d  

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

  
SL 
2014 

1.4.1 Promocja gospodarcza 
regionu 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych 
o charakterze 
międzynarodowym 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd. 10 
SL 
2014 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych 
o charakterze krajowym 

sz. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 12 
SL 
2014 

1.4.2 Pakietowanie produktów 
i usług 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 26 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 26 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

8,88 
mln zł / 

2,22 
mln 

euro 

SL 
2014 

Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych do 
obsługi ruchu 
turystycznego 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 1 
SL 
2014 

1.4.3 Technologie 
informacyjno-komunikacyjne 
w działalności MŚP 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej nd 22 

SL 
2014 
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rozwinię
ty 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 22 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 22 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

3,72 
mln zł/ 

0,93 
mln 

euro 

SL 
2014 

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 28 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 28 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 28 

SL 
2014 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 87 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

8,00 
mln zł / 

2,00 
mln 

euro 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
internacjonalizacji 
działalności 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 28 
SL 
2014 

Działanie 1.5 Nowoczesne 
firmy 

n/d  

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

  
SL 
2014 

1.5.1 Wdrożenie wyników 
prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 17 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 17 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 5 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 13 

SL 
2014 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach  

EPC 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 55 

SL 
2014 
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Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

21,36 
mln zł/ 

5,34 
mln 

euro 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

21,36 
mln zł/ 
5,34ml
n euro 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
inwestycji 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 17 
SL 
2014 

1.5.2 Odtwarzanie 
gospodarczego dziedzictwa 
regionu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 54 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 54 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 8 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 20 

SL 
2014 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 273 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

25,16 
mln zł / 

6,29 
mln 

euro 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub 
badań i rozwoju 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

9,32 
mln zł / 
2,33ml
n euro 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
inwestycji 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 54 
SL 
2014 

1.5.3  Wzrost  
konkurencyjności 
przedsiębiorstw (IF) 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

23310 770 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

Przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 770 

SL 
2014 

Liczba MŚP objętych 
wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty 
finansowe) finansującym 
kapitał obrotowy w związku 
z COVID-19 

Przedsi
ębiorst

wa 

region 
słabiej 
rozwinię
ty nd 135 

SL 
2014 

                                                 
10 Wartość pośrednia (2018) dotyczy całej I osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” 
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Wartość wsparcia innego 

niż bezzwrotne 

(instrumenty finansowe) dla 

MŚP finansującego kapitał 

obrotowy w związku z 

COVID-19 (całkowite 

koszty publiczne) 

euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 8,38 

SL 
2014 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

 

zł/euro 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 

 
 
298957
12,00/  

  
7 473 
928,00  
 

 

SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 40 
SL 
2014 

Liczba przedsiębiorstw 

objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla firmy 

szt. 

region 
słabiej 
rozwinię
ty 

nd 241 
SL 
2014 

 

6. Nazwa Załącznika nr 11 otrzymuje brzmienie: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z 

warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Schemat A 

7. Dodaje się Załącznik nr 11a: Kryteria wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym wraz z warunkami 

formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B, TYP 1 PROJEKTÓW:-  Dotacja 

obrotowa dla firm dotkniętych skutkami COVID-19  (wybór grantodawcy) o następującej treści: 
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WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i 
sporządzone zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie i regulaminem naboru 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie 
określonej w regulaminie naboru 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w 
terminie określonym w regulaminie naboru 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 
Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 
Kwalifikowanie się projektu w 
ramach danego poddziałania zgodnie 
z zapisami SZOOP i regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a 
przyjęte założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach 
poddziałania, w ramach którego został on złożony. 
Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów 
projektów 

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone we wniosku o 
dofinansowanie projektu są zgodne z celami poddziałania 
określonymi w SZOOP, 

 projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w 
SZOOP/regulaminie. 

 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub  „nie” 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

2. 

Niepodleganie wykluczeniu 
z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 

Wnioskodawca nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

-    ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z 

Rejestru Podmiotów Wykluczonych. 

 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

3. 

 
Wartość projektu oraz poziom 
dofinansowania projektu. 
 

1) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z 
obowiązującymi poziomami dla danego poddziałania/ typu 
projektu/ beneficjenta określonymi w SZOOP regulaminie  

      Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego poziomu 
dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych ? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 
 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de 
minimis (SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość 
dofinansowania nie przekracza kumulacji pomocy de minimis? 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   
Kryterium powinno być spełnione na moment 
oceny kryteriów formalnych 

4. 

Uprawnienie podmiotu do ubiegania 
się o dofinansowanie 

 

 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy z typem 
beneficjentów wskazanym w SZOOP i regulaminie   

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

5. Obszar realizacji projektu. 
Weryfikowane będzie czy wskazany obszar realizacji projektu jest 
zgodny ze wskazanym w  SZOOP /regulaminie w ramach poddziałania  

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego 
projektu. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 
LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Zgodność projektu z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn 
 

Weryfikowany będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
miał pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: 
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi w 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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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 zostanie uznane za spełnione w przypadku stwierdzenia 
pozytywnego lub neutralnego wpływu projektu na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 

2. 

Zgodność projektu z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Weryfikowany będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie 
miał pozytywny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: 
promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi 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 

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów 
projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich 
użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, zgodnie z  
Wytycznymi 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. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek wpływu na 
sytuację osób z niepełnosprawnościami, powinna być wyczerpująco 
wykazana przez Wnioskodawcę. 
W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych zasobów 
cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i transportowej) 
wytworzonych w ramach projektu, należy wykazać, iż zostały one 
zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub 
w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano 
mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi 
w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 
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niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości. 

3. 
Zgodność projektu z  politykami                                                                                                                    
horyzontalnymi Unii Europejskiej – 
zrównoważony rozwój 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 
zasadę horyzontalną UE zrównoważony rozwój. 
Projekt uzyska pozytywną ocenę, w przypadku stwierdzenia co najmniej 
neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wpływu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska 
naturalnego 
Sprawdzane będzie: 
1. czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem dotyczącym 

ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym na dzień 
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie), w tym: 

 ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 

 ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
2. czy projekt odnosi się i określa zdolności do reagowania i adaptacji do 
zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego) 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną 
jest spełnieniem kryterium. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 
 
 
 

4. 
Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis 
 

Weryfikowana będzie  możliwość występowania pomocy 
publicznej/pomocy de minimis oraz zgodność zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu z zasadami pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis w odniesieniu do wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak 
również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach projektu 
pomocy publicznej/ pomocy de minimis, uwzględniając reguły ogólne jej 
przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”   
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 
 

5. 
Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez projekt. 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na 
podstawie analizy wniosku.  W ramach tego kryterium analizowane 
będą etapy projektu, kwalifikowalność wydatków, harmonogram 
rzeczowo-finansowy, rodzaje, wysokość i zasadność planowanych 
kosztów, w tym metodologia wyliczenia kosztów pośrednich oraz 
zgodność ich poziomu z limitem określonym w SZOOP. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 

6.  
Spełnienie warunków dotyczących 
projektu grantowego 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy wnioskodawca :  

1. przedstawił regulamin, w którym zawarte zostały wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia 
procesu związanego z przyznawaniem grantów (to jest w 
szczególności oceny wniosków o przyznanie grantu, udzielania 
grantów, monitorowania i sprawozdawczości w ramach projektu); 

2. przedstawił zobowiązanie do przedstawienia procedur dotyczących 
naboru wniosków o udzielenie grantu, jako warunku koniecznego 
do podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu;   

3. przedstawił zobowiązanie, że wybór grantobiorców  
(przedsiębiorców) uprawnionych do otrzymania wsparcia w postaci 
grantu zostanie przeprowadzony zgodnie z „Kryteriami wyboru” 
stanowiącymi załącznik do SZOOP oraz regulaminu naboru 
dotyczącego wyłonienia grantodawcy; 

4. przedstawił zobowiązanie, że wysokość i sposób wyliczenia 
wysokości wsparcia udzielanego grantobiorcom (przedsiębiorcom) 
jak również rozliczenie tego wsparcia będą zgodne z „Metodologią 
wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia 
utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku 
płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020”; 

5. zapewnił utrzymanie wykonalności finansowej projektu oraz 
wykazał zdolność do efektywnego przeprowadzenia procesu 
udzielania grantów;  

6.  przedstawił zobowiązanie, że wsparcie udzielane w projekcie w 
postaci grantów dla przedsiębiorców będzie zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 
pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773, program 
pomocowy SA. 57015). 

 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nie przyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 
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* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

 

7. Dodaje się Załącznik nr 11b: Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Schemat B, TYP 2 

PROJEKTÓW: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego o następującej treści: 

 

7. Wskaźniki  

Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników (tj. czy 
wskaźniki zostały właściwie dobrane i zaprezentowane, czy 
zaplanowane wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia, tj.  czy 
wnioskodawca przedstawił informację o sposobie, w jaki została 
oszacowana liczba przedsiębiorców, którzy uzyskają wsparcie w postaci 
grantu i czy przedstawiono założony sposób ich monitorowania) 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nie przyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie naboru 
 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (nie dotyczy trybu nadzwyczajnego).  

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem 
konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie 
określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 
określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 

Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Kwalifikowanie się projektu w 
ramach danego poddziałania 
zgodnie z zapisami SZOOP i 
regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte 
założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach poddziałania, w 
ramach którego został on złożony. 
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu  zawęzić typy 
projektów w stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach poddziałania. 
Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów 
projektów 

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone we wniosku o 
dofinansowanie projektu są zgodne z celami poddziałania 
określonymi w SZOOP, 

 projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w 
SZOOP/regulaminie. 

 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub  „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

2. 

Niepodleganie wykluczeniu 
z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE 
na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa 
w: 
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

-    ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z Rejestru 
Podmiotów Wykluczonych. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

3. 
 
Wartość projektu oraz poziom 
dofinansowania projektu. 

1) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z 
obowiązującymi poziomami dla danego poddziałania/ /typu 
projektu/ beneficjenta określonymi w SZOOP regulaminie  

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
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Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić 
minimalne/maksymalne ww. wartości wskazane w SZOOP w ramach 
poddziałania. 

      Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego poziomu 
dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych ? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 
 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de minimis 
(SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania 
nie przekracza kumulacji pomocy de minimis? 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   
Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 
kryteriów formalnych 

4. 

  
Spełnienie wymogów w 
odniesieniu do projektu 
partnerskiego. 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 
utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do 
wniosku o dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy Wnioskodawcy 
oraz treści wniosku o dofinansowanie. 
Weryfikowane będzie czy porozumienie/umowa o partnerstwie określają: 
przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i 
formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego 
uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów  projektu, sposób 
przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w 
przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub 
umowy, sposób i termin wyboru partnerów. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

5. 

Uprawnienie podmiotu do 
ubiegania się o dofinansowanie 

 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ partnera 
(jeśli dotyczy) z typem beneficjentów wskazanym w SZOOP i regulaminie  
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić typy 
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do 
wskazanych w SZOOP w ramach poddziałania. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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 Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez projekt 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie 
analizy wniosku i biznes planu. W ramach tego kryterium analizowane będą 
aspekty finansowo-ekonomiczne projektu, jego dochodowość, etapy, 
kwalifikowalność VAT, harmonogram rzeczowo-finansowy, rodzaje i 
wysokość planowanych kosztów, analiza ekonomiczna. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 

2. 
Zgodność projektu z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn 
 

Weryfikowany będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 
pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: 
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi 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. 
Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach 
projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na 
spełnienie ww. zasady. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 

3. 

Zgodność projektu z zasadą 
równości szans i 
niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 
pozytywny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi 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 obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektu 
(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie 
ze standardami dostępności, zgodnie z  Wytycznymi 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. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek wpływu na 
sytuację osób z niepełnosprawnościami, powinna być wyczerpująco 
wykazana przez Wnioskodawcę. 
W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych zasobów 
cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i transportowej) wytworzonych 
w ramach projektu, należy wykazać, iż zostały one zaprojektowane zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości 
jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, 
zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

4. 
Zamówienia publiczne i 
konkurencyjność 
 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

5. 
Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis 
 

Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy publicznej/pomocy 
de minimis oraz  zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z 
zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu do 
wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana będzie 
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”  Wnioskodawca 
może uzupełnić lub poprawić projekt w części 
dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 



34 
 

 
 
 
 
 
 

6. Wykonalność techniczna 

Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu (opis 
niezbędnych praw, pozwoleń, możliwości ich uzyskania), potrzeba jego 
realizacji i cele (z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy), , sposób realizacji i 
stan po realizacji (racjonalność, wykonalność zaplanowanego 
harmonogramu, uwzględnienie czynników ryzyka). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

7. Trwałość projektu 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby 
projekt mógł otrzymać dofinansowanie: 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał 
instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę 
organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy 
do realizacji projektu (posiada zespół projektowy lub go stworzy – 
adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne 
zarządzanie i realizację). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy 
do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizacje projektu lub ma 
możliwość ich pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu). 

8. Wskaźniki 

Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników (tj. czy 
wskaźniki zostały właściwie dobrane i zaprezentowane, czy zaplanowane 
wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia i czy przedstawiono 
założony sposób ich monitorowania). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium  zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”.  
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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11 Inaczej w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Wpływ na działalność 
gospodarczą Wnioskodawcy 

Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie wpływ projektu na 
sposób prowadzenia jego działalności w warunkach zagrożenia w obszarze 
zdrowia publicznego. 
Ocenie podlega czy Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie 
jakie problemy, deficyty, potrzeby, zagrożenia występują w związku ze 
szczególnymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi w okresie 
zagrożenia epidemicznego, epidemii lub reżimu sanitarnego oraz wskazał 
jakie zmiany planuje wprowadzić i ich związek ze zidentyfikowanymi 
problemami 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

2. 

Odprowadzanie podatku 
dochodowego na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca odprowadza swój podatek dochodowy 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest 

właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego). 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

3. 

Istotna zmiana ekonomiczna 
Wnioskodawcy w wyniku 
bezpośredniego wpływu 
epidemii COVID-19 

Wnioskodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie istotną zmianę swojej 
sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii  tj. 
odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) na poziomie min.  
25% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 
marca 202011 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w 
porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z 
zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” , „nie” lub „nie dotyczy”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE) 
(wymagane minimum 50%) 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. Zatrudnienie 

Ocenie podlega liczba pracowników zatrudnionych przez Wnioskodawcę na 

dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach kryterium można 

przyznać następujące punkty: 

 jednoosobowa działalność gospodarcza – 0 pkt 

 od 1 do 9 pracowników – 2 pkt 

 od 10 do 49 pracowników – 3 pkt 

 pow. 49 pracowników  - 5 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

2. Poziom wkładu własnego 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu 
własnego wg następującej punktacji: 

 pow. 0 do 2 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 
3 pkt 

 pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 
4 pkt 

pow. 4 pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 5 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

                                                 
12 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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   

4. 
Wnioskodawca nie znajdował 
się w trudnej sytuacji przed 
31.12.2019 r. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oświadczył, że na dzień 31 
grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (w rozumieniu ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych12 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” , „nie” lub „nie dotyczy”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu 
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3. 
Zmiany w  działalności 
wnioskodawcy 

Ocenie podlegają opisane przez Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie nowe rozwiązania w prowadzonej działalności 
gospodarczej, które zostaną wprowadzone w wyniku realizacji projektu. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
- nowe kanały dystrybucji – 1 pkt 
- zmiana procesu produkcji  - 2 pkt 
- zmiana sposobu świadczenia usługi – 2 pkt 
- nowe produkty/ usługi – 2 pkt 
- usprawnienia w obsłudze klienta – 1 pkt 
- nowe kanały promocji – 1 pkt 
- zmiana organizacji pracy – 1 pkt 
Punkty w ramach kryterium sumują się do łącznie 10 pkt. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów 
(maksymalnie). 

4. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność w branży dotkniętej 
skutkami epidemii COVID-19 
lub objętej zakazem 
funkcjonowania   

Ocenie podlega, czy dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 
2019 r. znajduje się na liście kodów PKD stanowiącej Załącznik do SZOOP. W 
ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie 
znajduje się na liście kodów PKD stanowiącej Załącznik do SZOOP – 0 
pkt 

 dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 2019 r. znajduje 
się na liście kodów PKD stanowiącej Załącznik do SZOOP – 5 pkt 

 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

5.  

Odprowadzanie na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego podatków innych 
niż podatek dochodowy 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez wnioskodawcę podatków (innych 
niż dochodowy) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
Decydująca jest właściwość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 
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znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) W ocenie 
uwzględnione są następujące podatki: 
• podatek od towarów i usług (VAT), 
• akcyza, 
• podatek od nieruchomości,  
• podatek od środków transportowych, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
Wnioskodawca nie odprowadza żadnego z powyższych podatków w 
województwie warmińsko-mazurskim – 0 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim jeden 
podatek z powyższej listy – 1 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim dwa 
podatki z powyższej listy – 2 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim trzy 
lub więcej podatków z powyższej listy – 3 pkt. 

Maksymalna liczba punktów 28  

 
 

8. Dodaje się Załącznik nr 11c: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, Schemat 

B, TYP 3 PROJEKTÓW: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 

 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (nie dotyczy trybu nadzwyczajnego) 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem 
konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie 
określonej w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 
określonym w regulaminie konkursu 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) 

Projekty niespełniające kryteriów formalnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Kwalifikowanie się projektu w 
ramach danego poddziałania 
zgodnie z zapisami SZOOP i 
regulaminu 

Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP i regulaminie, a przyjęte 
założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach poddziałania, w 
ramach którego został on złożony. 
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu  zawęzić typy 
projektów w stosunku do wskazanych w SZOOP w ramach poddziałania. 
Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów 
projektów 

 uzasadnienie, opis i cel projektu określone w części III wniosku o 
dofinansowanie projektu są zgodne z celami poddziałania 
określonymi w SZOOP, 

 projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót 
budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) 
przed przedłożeniem do IZ RPO wniosku o dofinansowanie w ramach 
RPO WiM 2014-2020, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące 
tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane – z 
zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 

 projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami określonymi w 
SZOOP/regulaminie. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub  „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
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2. 

Niepodleganie wykluczeniu 
z  możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków UE 
na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa 
w: 
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

-    ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Kryterium weryfikowane na podstawie  informacji pozyskanych z Rejestru 
Podmiotów Wykluczonych. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

3. 

 
Wartość projektu oraz poziom 
dofinansowania projektu. 

 

2) Wartość projektu i jego poziom dofinansowania są zgodne z 
obowiązującymi poziomami dla danego poddziałania/ /typu 
projektu/ beneficjenta określonymi w SZOOP regulaminie  

Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić 
minimalne/maksymalne ww. wartości wskazane w SZOOP w ramach 
poddziałania. 

      Weryfikowane w ramach kryterium będzie, czy: 

 maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego poziomu 
dofinansowania? 

 minimalna i maksymalna wartość projektu nie przekracza 
minimalnej i maksymalnej wartości projektu? 

 minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu nie przekracza minimalnej i maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych ? 

 wartość dofinansowania nie jest wyższa niż kwota alokacji? 
 wielkość dofinansowania nie przekracza limitu pomocy de minimis 
(SHRIMP, SUDOP)? 

2) Czy w przypadku przedsiębiorstw powiązanych wielkość dofinansowania 
nie przekracza kumulacji pomocy de minimis? 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   
Kryterium powinno być spełnione na moment oceny 
kryteriów formalnych 

4. 

  
Spełnienie wymogów w 
odniesieniu do projektu 
partnerskiego. 

Weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę wymogów w zakresie 
utworzenia partnerstwa zgodnie z ustawą wdrożeniową. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartego i dołączonego do 
wniosku o dofinansowanie porozumienia lub / oraz umowy Wnioskodawcy 
oraz treści wniosku o dofinansowanie. 
Weryfikowane będzie czy porozumienie/umowa o partnerstwie określają: 
przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i 
formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego 
uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów  projektu, sposób 
przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w 
przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron z porozumienia lub 
umowy, sposób i termin wyboru partnerów. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium nie dotyczy danego projektu. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.   

5. 

Uprawnienie podmiotu do 
ubiegania się o dofinansowanie 

 

 

Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy/ partnera 
(jeśli dotyczy) z typem beneficjentów wskazanym w SZOOP i regulaminie  
Instytucja ogłaszająca konkurs może w regulaminie konkursu zawęzić typy 
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do 
wskazanych w SZOOP w ramach poddziałania. 

Kryterium obligatoryjne. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania.  

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)* 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Możliwość uzyskania 
dofinansowania przez projekt 

Weryfikowana będzie możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie 
analizy wniosku i studium wykonalności/ biznes planu. W ramach tego 
kryterium analizowane będą aspekty finansowo-ekonomiczne projektu, jego 
dochodowość, etapy, kwalifikowalność VAT, harmonogram rzeczowo-
finansowy, rodzaje i wysokość planowanych kosztów, analiza ekonomiczna. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 

2. 
Zgodność projektu z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn 
 

Weryfikowany będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 
pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: 
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
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1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi 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. 
Neutralność projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach 
projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań wpływających na 
spełnienie ww. zasady. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
 

3. 

Zgodność projektu z zasadą 
równości szans i 
niedyskryminacji w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 
pozytywny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i 
niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodność z Wytycznymi 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 

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektu 
(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich użytkowników, zgodnie 
ze standardami dostępności, zgodnie z  Wytycznymi 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. 

Neutralność określonego produktu jako brak jakiegokolwiek wpływu na 
sytuację osób z niepełnosprawnościami, powinna być wyczerpująco 
wykazana przez Wnioskodawcę. 
W przypadku nowo tworzonych i istotnie modernizowanych zasobów 
cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i transportowej) wytworzonych 
w ramach projektu, należy wykazać, iż zostały one zaprojektowane zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości 
jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, 
zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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4. 
Zamówienia publiczne i 
konkurencyjność 
 

Weryfikowana będzie zgodność założeń projektu z przepisami ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

5. 
Pomoc publiczna i pomoc de 
minimis 
 

Weryfikowana będzie możliwość występowania pomocy publicznej/pomocy 
de minimis oraz  zgodność zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu z 
zasadami pomocy publicznej/ pomocy de minimis w odniesieniu do 
wnioskodawcy, form wsparcia, wydatków, jak również oceniana będzie 
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy publicznej/ pomocy de 
minimis, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz warunki jej 
dopuszczalności w danym typie projektu. 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”  Wnioskodawca 
może uzupełnić lub poprawić projekt w części 
dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

6. Wykonalność techniczna 

Weryfikowana będzie wykonalność prawna i techniczna projektu (opis 
niezbędnych praw, pozwoleń, możliwości ich uzyskania), potrzeba jego 
realizacji i cele (z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy), optymalny wariant 
i sposób jego wyboru, sposób realizacji i stan po realizacji (racjonalność, 
wykonalność zaplanowanego harmonogramu, uwzględnienie czynników 
ryzyka). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

7. Trwałość projektu 

Weryfikowane będą następujące aspekty, które muszą być spełnione, aby 
projekt mógł otrzymać dofinansowanie: Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 

niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie” 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał 
instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje strukturę 
organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu). 

- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał kadrowy 
do realizacji projektu (posiada zespół projektowy lub go stworzy – 
adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne 
zarządzanie i realizację). 
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- Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) posiada potencjał finansowy 
do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizacje projektu lub ma 
możliwość ich pozyskania: wskazał źródła finansowania projektu). 

8. Wskaźniki 

Weryfikowana będzie poprawność merytoryczna wskaźników (tj. czy 
wskaźniki zostały właściwie dobrane i zaprezentowane, czy zaplanowane 
wartości wskaźników są możliwe do osiągnięcia i czy przedstawiono 
założony sposób ich monitorowania). 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium  zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”.  
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)* 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. Doświadczenie Wnioskodawcy 

Weryfikacji podlega czy Wnioskodawca prowadził działalność przez co 
najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu i 
posiada doświadczenie umożliwiające mu produkcję produktów objętych 
projektem. Ocena będzie dokonywana na podstawie załączonego do 
wniosku o dofinansowanie aktualnego wyciągu z KRS (lub innego 
dokumentu rejestrowego, np. z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) oraz opisu we wniosku o dofinansowanie 
 
 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

2.  

Odprowadzanie podatku 
dochodowego na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca odprowadza swój podatek dochodowy 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca jest 
właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego). 

 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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* Projekty niespełniające kryteriów merytorycznych ogólnych i kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych są odrzucane i nie podlegają dalszej ocenie. 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE) 

(wymagane minimum 50%) 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

 
1. 

Zapewnienie zbytu produktów 
objętych projektem 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca zapewnił na etapie przygotowania 
wniosku o dofinansowanie zbyt produktów objętych projektem. Ocena 
dokonywana na podstawie załączonych do wniosku o dofinansowanie 
zawartych umów z kontrahentami, listów intencyjnych lub wstępnych umów  
dot. współpracy zawartych z  potencjalnymi kontrahentami. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie dołączył wstępnych 
umów ani listów intencyjnych – 0 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

                                                 
13 Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18 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   

3. 

Zasadność działań w kontekście 
epidemii wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 

Weryfikacji podlega, czy  zaplanowane w ramach projektu działania 
wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i są stricte skierowane na 
poprawę sytuacji w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. 
Analizie podlega, czy produkcja planowana w ramach projektu  jest 
uzasadniona z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany 
produkt  (na podstawie badań, analiz własnych, zleconych lub 
ogólnodostępnych bądź na podstawie podpisanych porozumień, listów 
intencyjnych lub zapytań od firm) w kontekście przeciwdziałaniu skutkom 
epidemii COVID-19. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” , „nie” lub „nie dotyczy”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 

4. 
Wnioskodawca nie znajdował 
się w trudnej sytuacji przed 
31.12.2019 r. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oświadczył, że na dzień 
31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji (w rozumieniu 
ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych13 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest 
niezbędne do przyznania dofinansowania. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie 
określonym w regulaminie konkursu. 
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 Do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołączył zawarte umowy z 
kontrahentami, listy intencyjne lub wstępne umowy dot. współpracy.  – 5 
pkt  

2. 
Przeznaczenie dla służby 
zdrowia 

Ocenie podlega czy wnioskodawca założył we wniosku o dofinansowanie, 
że planowane do produkcji w ramach projektu produkty zostaną 
przeznaczone dla służb ochrony zdrowia i w związku z tym przedłożył wraz z 
wnioskiem o dofinansowanie odpowiednie atesty.  W ramach kryterium 
można przyznać następujące punkty: 

 wnioskodawca nie zakłada produkcji produktów na rzecz służb ochrony 
zdrowia – 0 pkt  

 wnioskodawca założył produkcję produktów na rzecz służb ochrony 
zdrowia i przedłożył niezbędne atesty - 4 pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 
(maksymalnie). 

3. Rynek docelowy 

Ocenie podlega czy rynek docelowy wyprodukowanych wyrobów obejmuje:  
- rynek lokalny – 0 pkt 
- rynek regionalny – 1 pkt 
- rynek krajowy – 3 pkt 
- rynek międzynarodowy – 4 pkt 
Punkty przyznawane na podstawie załączonych umów/listów 
intencyjnych/wstępnych umów z kontrahentami. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 4 punktów 
(maksymalnie). 

4. Poziom wkładu własnego 

Ocenie podlega zadeklarowany przez Wnioskodawcę poziom wkładu 
własnego wg następującej punktacji 

 pow. 0 do 2 pkt proc.  powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 
3 pkt 

 pow. 2 do 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 
4 pkt 

 pow. 4 pkt proc. powyżej minimalnego poziomu wkładu własnego – 5 
pkt 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

5. 
Możliwe uzyskanie ochrony 
własności intelektualnej 
powstałej w ramach projektu 

W przypadku gdy wnioskodawca nie załączył do wniosku o dofinansowanie 
kopii zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru użytkowego lub 
przemysłowego w celu ochrony praw własności przemysłowej -0 pkt 
W przypadku gdy wnioskodawca założył we wniosku o dofinansowanie 
dokonanie zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru użytkowego lub 
przemysłowego w celu ochrony praw własności przemysłowej, projekt 
otrzymuje dodatkowo 2 pkt. 

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Projekt może otrzymać od 0 do 2 punktów 
(maksymalnie). 
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6.  

Odprowadzanie na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego podatków innych 
niż podatek dochodowy 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez wnioskodawcę podatków (innych 
niż dochodowy) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
Decydująca jest właściwość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – 
znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) W ocenie 
uwzględnione są następujące podatki: 
• podatek od towarów i usług (VAT), 
• akcyza, 
• podatek od nieruchomości,  
• podatek od środków transportowych, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
Wnioskodawca nie odprowadza żadnego z powyższych podatków w 
województwie warmińsko-mazurskim – 0 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim jeden 
podatek z powyższej listy – 1 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim dwa 
podatki z powyższej listy – 2 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim trzy 
lub więcej podatków z powyższej listy – 3 pkt. 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

Maksymalna liczba punktów 23  
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9. W rozdziale VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ): 

a. W pkt 1. Słownik terminologiczny dodaje się następujące pojęcia wraz z definicjami: 
 

Pojęcie Definicja Źródło 

Grant 

Środki finansowe programu operacyjnego, które 

beneficjent projektu grantowego powierzył 

grantobiorcy, na realizację zadań służących 

osiągnięciu celu projektu grantowego przez 

grantobiorców. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

Grantobiorca 

Podmiot publiczny albo prywatny, inny niż 

beneficjent projektu grantowego, wybrany w 

drodze otwartego naboru ogłoszonego przez 

beneficjenta projektu grantowego w ramach 

realizacji projektu grantowego. 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

Grantodawca 

Beneficjent projektu grantowego, który udziela 

grantów na realizację zadań służących 

osiągnięciu celu tego projektu przez 

grantobiorców 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

Projekt 

grantowy 

Projekt, którego beneficjent udziela grantów na 

realizację zadań służących osiągnięciu celu 

tego projektu przez grantobiorców. 

Ustawa z dnia 11lipca 2014r.o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 

 
b. Dodaje się punkt 4. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego 

dotyczącego finansowania kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 
(grantobiorcy/przedsiębiorcy) o następującej treści: 
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WARUNKI FORMALNE  
Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku  

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem 
naboru wniosków 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony formie 
określonej w regulaminie naboru wniosków 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 
określonym w regulaminie naboru wniosków 

Warunek formalny zerojedynkowy. 
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

 
 

                                                 
14 Z uwzględnieniem samozatrudnionych - osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek. 
15 Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
16 Informacje w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. 

Kwalifikowalność 
przedsiębiorcy  

 

W ramach oceny kryterium dokonywana jest weryfikacja podmiotowa. 
Ocenie podlega, czy przedsiębiorca (wnioskodawca): 

a) posiada odpowiednio status mikro14 lub małego przedsiębiorcy15; 

b) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 

rozporządzenia nr 651/2014w dniu 31 grudnia 2019 r.16, 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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17 Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych 
niż wystąpienie pandemii COVID-19; Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu oraz w formularzu informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są 
we wniosku o przyznanie grantu. 

18 Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19- informacje przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu. 
19 Dane przedstawiane we wniosku o przyznanie grantu. 

c) nie znajduje się lub nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 

art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r., ale 

po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia 

pandemii COVID-1917; 

d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji 

nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej18; 

e) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 

2019; 

f) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność 

gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień 

złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie 

upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo 

postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne; 

g) posiada siedzibę / oddział /miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i prowadzi 

działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz 

odprowadza swój podatek dochodowy na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego (decydująca jest właściwość urzędu 

skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego)19. 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami. 

Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
 

2. 

Weryfikacja sytuacji 
finansowej przedsiębiorcy w 
związku z COVID-19 

 

W ramach kryterium weryfikowana jest kwalifikowalność wsparcia. Ocenie 
podlega czy przedsiębiorca (wnioskodawca): 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
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20 Inaczej w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. 
21 We wniosku o grant przedsiębiorca przedstawia informacje finansowe z dokumentów księgowych prowadzonych zgodnie z przepisami właściwymi dotyczącymi rachunkowości tego podmiotu, to jest: 

- informacje sporządzone na podstawie danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumenty potwierdzające spadek obrotów ( księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod 
ryczałt ewidencjonowany), lub  

- dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne), 
oraz oświadcza, że w przypadku konieczności weryfikacji tych danych ich kopie będą dostarczone.  

 

 

 

a. odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o 

co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku 

począwszy od 1 marca 202020  roku w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku 

w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-1921;  

b. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o przyznanie 

grantu oraz udzielenia wsparcia przedsiębiorca nie zalegał z 

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy 

czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie 

z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 

nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 

poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami. 

Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
 

3. 

Niepodleganie wykluczeniu z  
możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie/wsparcie ze 
środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy przedsiębiorca (wnioskodawca): 

a. nie został wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 

b. nie jest objęty  zakazem dostępu do środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) na podstawie 
z 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 (Dz. U. z 
2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
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dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. 
poz. 628 z późn. zm.). 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami. 

Ocenie podlega również czy przedsiębiorca (wnioskodawca) nie prowadzi 
działalności w zakresie: 

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych; 
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych; 
c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich 

produkcji;   
d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na 

automatach o niskich wygranych; 
e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub prekursorów; 
f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z 

sektora kas spółdzielczych. 
 

- co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami 

Wsparcie nie może być udzielone: 
a) osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem 
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych;   

b) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego 
organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został 
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania 
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności 
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 
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albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;  

c) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz 
korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia 
finansowego środkami publicznymi.  

Niepodleganie powyższym wykluczeniom z możliwości otrzymania 
wsparcia na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami  

4. 

Kwalifikowalność wsparcia 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Pomoc, o którą ubiega się przedsiębiorca zostanie przeznaczona na 
utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które, w związku 
wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego 
niedoboru lub braku płynności finansowej, poprzez  finansowania 
kapitału obrotowego, to jest: 
– przedsięwzięcie  dotyczy finansowania kapitału obrotowego w 

formie wsparcia rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej 
zgodnie z przyjętymi założeniami,  

– przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia wskazany dla danego 
działania / poddziałania, zgodnie z SzOOP; 

2. Przedsiębiorca (wnioskodawca) zapewnia, że: 
1) Przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności 

wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w 
art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w 
sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 
z 20.12.2013 r., str. 289), to jest: 
a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; 
b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE; 

c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych;  

d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa; przedsiębiorstw 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
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22 Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1. 
23 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 

352 z 24.12.2013, s. 1). 
24 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
25 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45). 

otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami 
środków pomocy państwa22 lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 
1407/201323, (UE) nr 1408/201324 oraz (UE) nr 717/201425 nie 
uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby 
niniejszej litery;  

e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one 
związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje 
niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

2) Przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 
4 ust.2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 
dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii Covid-19, to jest: 
a) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych, jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem 
w części lub w całości na producentów surowców lub jest 
ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od 
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
zainteresowanych przedsiębiorców;  

b) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej 
produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 
651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub 
ilości produktów wprowadzanych na rynek;  

c) wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, 
objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które doty-czy 
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którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego 
dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”. 

3) wydatki objęte wsparciem nie były i nie będą finansowane z innych 
środków publicznych. 

4)  przedsięwzięcie dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa 
przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano umowę o 
udzielenie grantu.  

 
co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu przedsiębiorca 
potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami. 

5. 

Pomoc publiczna i warunki 
kumulacji pomocy 

Przedsiębiorca otrzyma wsparcie zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773, 
program pomocowy SA. 57015).  

Weryfikacji podlega, czy przedsiębiorca złożył: 

1) oświadczenie, czy i w jakim zakresie ubiega się o wsparcie udzielane na 
podstawie sekcji 3.1 Komunikatu KE oraz czy wnioskowane wsparcie nie 
powoduje przekroczenia limitu wsparcia (800 000 EUR); 

2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
 

6. 

Poprawność wyliczenia  
wysokości  wnioskowanego 
wsparcia 

1. Wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie przekracza 
maksymalnego limitu wsparcia dla jednego przedsiębiorcy udzielanej w 
formie grantu, to jest 200 000 EUR lub kwoty maksymalnej określonej w 
regulaminie wsparcia o ile pozostaje zgodna z ww. kwotą. 

Spełnienie kryterium jest obligatoryjne, co oznacza,  
że jego niespełnienie skutkuje nieprzyznaniem 
dofinansowania.  
Kryterium zerojedynkowe  
Ocena spełniania kryteriów  polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
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26 Przy czym sposób ustalenia sposobu obliczania wsparcia wskazany w regulaminie jest zgodny z metodologią wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania 
działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
27 Wykaz obejmuje branże objęte zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii. 

2. Weryfikacji podlega, czy przedsiębiorca prawidłowo dokonał wyliczenia 
wysokości wsparcia, zgodnie z regulaminem naboru wniosków o 
wsparcie26,  to jest: 
1) zastosował wysokość stawki właściwą dla deklarowanej wielkości 

(statusu) przedsiębiorstwa, 
2) złożył oświadczenie o zatrudnieniu w firmie w przeliczeniu na pełne 

etaty (FTE) i zgodnie z tym oświadczeniem zastosował deklarowaną 
wartość FTE do wyliczenia miesięcznej stawki jednostkowej wsparcia, 

3) maksymalna wysokość wsparcia nie przekracza trzykrotności 
miesięcznej stawki jednostkowej wyliczonej zgodnie z przyjętą 
metodologią. 

Przedsiębiorca złożył jeden wniosek o udzielenie wsparcia. 

Wnioskodawca może zostać wezwany do 
uzupełnienia/poprawienia wniosku w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium.  
 

KRYTERIA PUNKTOWE 

LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 

Przedsiębiorca (wnioskodawca) 
prowadzi działalność w branży 
dotkniętej skutkami epidemii 
COVID-19 lub objętej zakazem 
funkcjonowania   

Ocenie podlega, czy dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 
2019 r. znajduje się na liście kodów PKD27 stanowiącej Załącznik do SZOOP. W 
ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 

 dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajduje 
się na liście kodów PKD stanowiącej Załącznik do SzOOP– 0 pkt 

 dominujące PKD Wnioskodawcy na dzień 31 grudnia 2019 r. znajduje się 
na liście kodów PKD stanowiącej Załącznik do SzOOP – 5 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 

2. 
Utrzymanie działalności dłużej 
niż 3 m-ce 

Ocenie podlega zadeklarowane utrzymanie działalności przedsiębiorstwa 
przez okres dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe licząc od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym  podpisano umowę o udzielenie 
grantu. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
Wnioskodawca deklaruje utrzymanie działalności przez 3 m-ce lub okres 
krótszy  – 0 pkt 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 5 punktów 
(maksymalnie). 
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Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania = 15 pkt. 

 
 
  

Wnioskodawca deklaruje utrzymanie działalności przez 6 m-cy – 3 pkt 
Wnioskodawca deklaruje utrzymanie działalności przez 9 m-cy – 4pkt 
Wnioskodawca deklaruje utrzymanie działalności przez 12 m-cy – 5 pkt 

3. 

Odprowadzanie na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego podatków innych 
niż podatek dochodowy 

Kryterium premiuje odprowadzanie przez wnioskodawcę podatków (innych 
niż dochodowy) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
Decydująca jest właściwość urzędu (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy – 
znajdujące się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) W ocenie 
uwzględnione są następujące podatki: 
• podatek od towarów i usług (VAT), 
• akcyza, 
• podatek od nieruchomości,  
• podatek od środków transportowych, 
• podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki. 
W ramach kryterium można przyznać następujące punkty: 
Wnioskodawca nie odprowadza żadnego z powyższych podatków w 
województwie warmińsko-mazurskim – 0 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim jeden 
podatek z powyższej listy – 1 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim dwa 
podatki z powyższej listy – 2 pkt 
Wnioskodawca odprowadza w województwie warmińsko-mazurskim trzy lub 
więcej podatków z powyższej listy – 3 pkt. 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 3 punktów 
(maksymalnie). 

4. 

Realizacja projektów w ramach 
programów finansowanych z 
funduszy strukturalnych na lata 
2014-2020 

Wnioskodawca, który realizuje lub realizował w okresie ostatnich trzech lat 
kalendarzowych przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu projekt 
współfinansowany środkami z funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 
otrzymuje dodatkowo 2 pkt. 

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie 
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Wniosek może otrzymać  od 0 do 2 punktów 
(maksymalnie). 
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c. Dodaje się punkt 5.   Wykaz kodów PKD, premiowanych w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi 
dla MŚP, Schemat B (typ 1 i 2 projektów) o następującej treści: 

  
„1. Turystyka: 

Dział 55 – Zakwaterowanie, tj.: 

Podklasa 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

Podklasa 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

Podklasa 55.30.Z Pola kempingowe  

Podklasa 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 

Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

 

2. Gastronomia 

podklasa 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

podklasa 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 

 

3. Transport (osobowy) 

podklasa 49.1 - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 
podklasa 49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski 
podklasa 50.10.Z     - Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
podklasa 50.30.Z     - Transport wodny śródlądowy pasażerski 
podklasa 51.1 - Transport lotniczy pasażerski 
podklasa 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport  

 

4. Pozostałe działalności objęte zakazem prowadzenia działalności na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: 

 

podklasa 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

dział 90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 

dziale 91.0 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z 

kulturą 

podklasa 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 

podklasa 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

podklasa 96.04.Z -  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

dział 93.0 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 

działalność salonów tatuaży i piercingu, (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 

96.09.Z),” 

 

 


