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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 6 (1/2020)

Kryteria wyboru projektów
Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP
(z dnia 20.02.2020 r.)
Lp.

Nazwa kryterium

Liczba
Wymagane
punktów minimum

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

0 lub 1

1

2.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

0 lub 1

1

3.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
w ramach działania 1.2 POPW.

0 lub 1

1

4.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

0 lub 1

1

5.

Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków
publicznych.

0 lub 1

1

6.

Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał
sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym.

0 lub 1

1

7.

Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

0 lub 1

1

8.

Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

0 lub 1

1

9.

Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.

0 lub 1

1
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Lp.

Nazwa kryterium

Liczba
Wymagane
punktów minimum

10.

Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu.

0 lub 1

1

11.

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

0,1 lub 2

1

12.

Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy
przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

0-4

0

13.

Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych
specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

0 lub 3

0

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 19 punktów.
Minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania rekomendacji do dofinansowania wynosi 11 punktów, przy czym projekt musi uzyskać 1 pkt
w każdym z kryteriów od 1 do 10 oraz co najmniej 1 pkt w kryterium 11.
KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze
sprzedaży towarów i usług.
2. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla
co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013.
1.
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

1.

Kwalifikowalność
wnioskodawcy w
ramach działania.

Ocena kryterium przeprowadzana jest w czterech aspektach.

0 lub 1

1

1.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej.

Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terytorium
makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego,
podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną
wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie.
W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje
się na terytorium Polski Wschodniej.
W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności
gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
2.

Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z możliwości
uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW, tj. w odniesieniu do
wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:
- art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
-

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

-

art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium
-

art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
-

art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020.

oraz

3.

-

wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych
przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu).

-

na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą
Polską za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

Wnioskodawca oświadcza, że jest mikro, małym lub średnim
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L187 z 26.06. 2014 r., s. 1, z późn. zm.).

Liczba
punktów

Wymagane
minimum
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

4.

Wnioskodawca oświadcza, że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w
którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące
warunki:
 osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN
przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;

oraz
 nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku
obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych
w projekcie do internacjonalizacji.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym
jest rok podatkowy.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia pkt 4 niniejszego kryterium w
trybie określonym w regulaminie konkursu.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń wnioskodawcy
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej. Przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie projektu dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych
warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w regulaminie
konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

Strona 6 z 28

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

0 pkt – wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z warunków
wymienionych w opisie kryterium, a tym samym nie kwalifikuje się do uzyskania
dofinansowania w ramach działania;
1 pkt – wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymienione w opisie kryterium i
kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania w ramach działania.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
2.

Projekt jest
realizowany na
terytorium
makroregionu
Polski
Wschodniej.

Weryfikacji podlega, czy projekt spełnia łącznie następujące przesłanki:
a) miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego
województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie,
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie);
b) we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności
gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej (tj. w głównej
lokalizacji projektu i pozostałych miejscach realizacji projektu, jeśli takie
wskazano), w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby
pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium
Polski Wschodniej;
c) przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy,
zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej, jest
bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów
albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji;
d) wnioskodawca oświadcza, że przedmiot i zakres działalności odnoszącej
się do produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

wykonywana w Polsce Wschodniej, będzie utrzymany w tym
makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt nie jest realizowany na terytorium makroregionu Polski
Wschodniej;
1 pkt – projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
3.

Przedmiot
projektu nie
dotyczy rodzajów
działalności
wykluczonych z
możliwości
uzyskania
wsparcia
w ramach

Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w
ramach przedmiotowego działania, tj. czy nie stanowi:
działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie
§ 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;
b) działalności handlowej rozumianej jako handel wyrobami lub usługami
obcymi.
a)
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

działania 1.2
POPW.

Ocena kryterium nastąpi w szczególności poprzez weryfikację kodu PKD/EKD oraz
charakterystyki produktów przeznaczonych do internacjonalizacji pod kątem, czy
działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.
Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem wyłączeń dla
udzielania pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r.) oraz wyłączeń i warunków przedstawionych w
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. i w
rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013. Wykluczenie
dotyczące działalności handlowej obejmuje przykładowo pośredników
handlowych, sprzedawców, dystrybutorów – wskazując tym samym, że wsparcie
adresowane jest do producentów: wytwórców oraz bezpośrednich wykonawców
usług.

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia;
1 pkt – przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
4.

Projekt zostanie
rozpoczęty po
dniu złożenia
wniosku

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy
0 albo 1
wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy

1
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

o dofinansowanie realizacja projektu została rozpoczęta przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o
.
dofinansowanie, kryterium zostaje uznane za niespełnione.
Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług
doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z
internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji
miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz
wpisu do katalogu targowego.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wnioskodawca rozpoczął realizację projektu przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
1 pkt – wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
5.

Projekt nie
dotyczy działań
internacjonalizacj
i, których
przedmiot i
kierunek był
objęty wsparciem

Wnioskodawca przedstawił informacje o wszystkich realizowanych przez siebie
projektach finansowanych ze środków publicznych, których realizacja trwa
obecnie lub zakończyła się (w tym została przerwana) nie dalej niż 3 lata przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a które w części lub w całości
dotyczą/dotyczyły procesów internacjonalizacji. Wnioskodawca względem
każdego z tych projektów przedstawił: podmiot udzielający wsparcie i numer
identyfikacyjny projektu/ umowy wsparcia (jeśli dotyczy), formę i wartość
wsparcia, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu bądź datę rozwiązania
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

ze środków
publicznych.

umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), główne działania projektu dotyczące
internacjonalizacji i ich produkty, rynki docelowe projektu, produkty
wnioskodawcy przeznaczone do internacjonalizacji, rezultaty projektu w zakresie
internacjonalizacji i ich wpływ na dalszą działalność przedsiębiorstwa).

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

Projekt nie może dotyczyć internacjonalizacji produktów (w tym ich
wcześniejszych wersji/modeli) na rynkach docelowych, które były przedmiotem
projektów finansowanych ze środków publicznych .
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – pozyskane informacje wskazują, że projekt dotyczy rynku docelowego,
którego dotyczyły wcześniej realizowane projekty, w odniesieniu do
któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji;
1 pkt – pozyskane informacje nie wskazują aby projekt dotyczył rynku
docelowego, którego dotyczyły wcześniej realizowane projekty, w odniesieniu do
któregokolwiek z produktów wskazanych do internacjonalizacji.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
6.

Wnioskodawca
posiada w ofercie
co najmniej jeden

Ocenie podlegają poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane we
wniosku o dofinansowanie jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W
odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:
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Lp.

Nazwa kryterium
produkt (wyrób
lub usługę), który
ma potencjał
sprzedażowy na
nowym rynku
zagranicznym.

Opis kryterium
zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno
jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych
składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania
wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z
poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt
jest w ofercie handlowej wnioskodawcy);
b) zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych
rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie
wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek
wykluczonej pomocy wywozowej;
c) wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się
wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach
zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału
organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego
wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym,
w szczególności:
 zidentyfikowano wszystkie istotne uwarunkowania (w tym bariery)
dla rozpoczęcia sprzedaży produktu przez wnioskodawcę na
docelowych rynkach zagranicznych oraz w ramach projektu
przewidziano działania związane dopasowaniem produktu
i modelu jego sprzedaży oraz przedsiębiorstwa do tych
uwarunkowań;
 przedstawiono informację na temat produktów, z którymi produkt
wnioskodawcy będzie konkurował na poszczególnych rynkach
docelowych i ich oferentów oraz wskazano precyzyjnie
a)

Liczba
punktów

Wymagane
minimum
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Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium
zdefiniowane przewagi konkurencyjne produktu wnioskodawcy na
danym rynku zagranicznym, istotne z punktu widzenia grup
docelowych.
Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również
metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł
danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań. Nie będą uznawane
za wystarczające ogólnikowe sfomułowania typu „wyższa jakość”, „niższa cena”,
„relacja jakość/cena”, „duże zapotrzebowanie” itp. Nie będą uznawane wyniki
analiz bazujących na danych nieaktualnych lub wnioski wyciągane na podstawie
ogólnych statystyk rynkowych czy demograficznych, z pominięciem danych
odnoszących się do branży reprezentowanej przez produkt wnioskodawcy i
danych parametryzujących/opisujących grupę docelową.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu. Wykluczona jest zmiana polegająca na
dodaniu lub zmianie produktu/produktów wskazanych do internacjonalizacji.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – dla któregokolwiek z produktów przeznaczonych do internacjonalizacji nie
są spełnione przesłanki oceny opisane w podpunktach a), b) lub dla żadnego z
produktów przeznaczonych do internacjonalizacji nie są spełnione łącznie
przesłanki oceny opisane w podpunkcie c).
1 pkt – dla wszystkich produktów przeznaczonych do internacjonalizacji spełnione
są przesłanki oceny opisane w podpunktach a), b) oraz dla co najmniej jednego z

Liczba
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Wymagane
minimum
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0 lub 1

1

produktów przeznaczonych do internacjonalizacji spełnione są przesłanki oceny
opisane w podpunkcie c).
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
7.

Projekt dotyczy
W ramach kryterium ocenie podlega:
przygotowania do
a) Kompletność i poprawność zaproponowanej koncepcji modelu
wdrożenia
biznesowego
nowego modelu
Koncepcja modelu dotyczy produktu Wnioskodawcy (wyrobu lub usługi),
biznesowego
który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym.
związanego
Wszystkie pola modelu biznesowego muszą zostać wypełnione zgodnie z
z internacjonaliza
instrukcją. W szczególności należy opisać następujące elementy: kluczowi
cją.
partnerzy, kluczowe działania w projekcie, kluczowe zasoby, relacje z
klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów.
Sprawdzeniu podlega, czy model biznesowy określa wszystkie powyższe
elementy, jest kompletny pod względem funkcjonalnym oraz planowane
działania są spójne z założeniami i rekomendacjami.
b) Wykonalność wdrożenia modelu biznesowego
Sprawdzeniu podlega, czy w projekcie zaplanowano realizację działań,
które uznaje się za niezbędne dla wdrożenia proponowanego nowego
modelu biznesowego. W szczególności ocenie podlega, czy projekt jest
wykonalny pod względem finansowym na podstawie harmonogramu
rzeczowo-finansowego projektu oraz prognozy dot. sytuacji finansowej
wnioskodawcy zawartej w Tabelach finansowych, załączonych do wniosku
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0 lub 1

1

o dofinansowanie. Ostatecznym celem tej oceny jest weryfikacja
wykonalności projektu pod kątem zakładanych celów internacjonalizacji.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie, w tym załączonej koncepcji modelu biznesowego w części
dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie określonym w regulaminie
konkursu. Wykluczona jest zmiana polegająca na dodaniu lub zmianie produktu
lub produktów wskazanych do internacjonalizacji.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione, gdy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek:
-

-

koncepcja modelu biznesowego jest niekompletna (nie zawiera wszystkich
elementów wskazanych w pkt a) lub niepoprawna (model nie jest
kompletny pod względem funkcjonalnym lub planowane działania nie są
spójne z założeniami lub rekomendacjami);
model biznesowy jest niewykonalny pod względem rzeczowym lub
finansowym (pkt b).

1 pkt – kryterium spełnione – koncepcja modelu biznesowego jest kompletna,
poprawna a model jest wykonalny pod względem rzeczowym i finansowym.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
8.

Wnioskodawca
zapewnia

Ocenie podlega, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej
umożliwiającej realizację projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej
wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (albo w krótszym
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finansowanie
projektu.

okresie – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko
jeden rok obrotowy), wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania
projektu o wnioskowanej wartości. Kryterium nie może zostać uznane za spełnione
w przypadku, gdy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
wnioskodawca nie zamknął żadnego roku obrotowego swojej działalności.
W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np.
kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich
zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów
potwierdzających zapewnienie finansowania (w tym celu oceniający mogą zażądać
od tych podmiotów, nie będących instytucjami finansowymi, za pośrednictwem
wnioskodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających wolę pożyczkodawcy
udzielenia pożyczki wnioskodawcy na realizację projektu oraz oświadczeń,
potwierdzenia posiadania określonych środków finansowych bądź uwiarygodnienia
ich dostępności w przyszłości, np. poprzez dostarczenie kopii ostatniego złożonego
w Urzędzie Skarbowym formularza PIT, ujawnienie sprawozdań finansowych
przedsiębiorcy lub udokumentowanie posiadania składników majątkowych o
odpowiedniej wartości i płynności). W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł
finansowania projektu, Wnioskodawca, którego projekt zostanie rekomendowany do
wsparcia, zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających
powyższe, (np. promesy/umowy kredytowej, promesy/umowy leasingowej) na
etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy
o dofinansowanie.
Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączonych
do wniosku o dofinansowanie Tabelach finansowych za ostatnie trzy lata
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obrotowe (albo za okres krótszy – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli
tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy) oraz w prognozach finansowych
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (w szczególności w Tabelach
finansowych), a także na podstawie deklaracji we wniosku o dofinansowanie
dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez
wnioskodawcę (jeśli dotyczy).
Ocena może bazować również na informacjach o charakterze publicznym na
temat wnioskodawcy bądź podmiotów zapewniających zewnętrzne finansowanie
projektu, w szczególności w odniesieniu do spółek notowanych na giełdzie
papierów wartościowych.
Na podstawie informacji prezentowanych w Tabelach finansowych załączonych
do wniosku o dofinansowanie weryfikowana jest również, odrębnie dla każdego
zamkniętego roku obrotowego, relacja wskaźnika EBITDA pomnożonego przez 2
(EBITDA x 2) do wysokości wydatków kwalifikowalnych projektu (bez podatku
VAT). Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 2
musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego
do dofinansowania.
Wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed
odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach
obrotowych.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym
jest rok podatkowy. W przypadku wnioskodawców zobowiązanych do
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sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
EBIT powinno być utożsamiane z pozycją „Zysk (strata) z działalności operacyjnej”
w Rachunku Zysków i Strat.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione:
-

-

wnioskodawca nie znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej
realizację projektu, lub
wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech
lat obrotowych (albo w krótszym okresie – w przypadku przedsiębiorców,
którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), nie wskazują
na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej
wartości (wskaźnik EBITDA x 2 nie jest większy od kosztów
kwalifikowalnych projektu w żadnym z trzech lat obrotowych), lub
według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca
nie zamknął żadnego roku obrotowego swojej działalności.

1 pkt – kryterium spełnione w stopniu dostatecznym, tzn.:
-

dane i informacje podlegające ocenie nie zawierają błędów lub
nieścisłości, które podważają ich wiarygodność,
na podstawie danych i informacji stwierdzono zapewnienie co najmniej
minimalnego wkładu własnego),
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-

Liczba
punktów

Wymagane
minimum

0 lub 1

1

wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech
lat obrotowych (albo w krótszym okresie – w przypadku przedsiębiorców,
którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), wskazują na
jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej
wartości (wskaźnik EBITDA x 2 jest większy od kosztów kwalifikowalnych
projektu w co najmniej jednym z trzech lat obrotowych),

przy czym:
-

w przypadku żądania przez oceniających informacji dodatkowych (innych
niż obowiązkowe dokumenty wynikające wprost z formy finansowania
zewnętrznego) lub dokumentów od osób/podmiotów zapewniających
zewnętrzne finansowanie projektu, wnioskodawca zadeklarował ich
dostarczenie na etapie kompletowania dokumentów niezbędnych do
przygotowania umowy o dofinansowanie.

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
9.

Wydatki w
ramach projektu
są
kwalifikowalne,
racjonalne
i uzasadnione.

Wydatki planowane do poniesienia i przewidziane do objęcia wsparciem muszą
być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez
wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.
Wydatki kwalifikowalne nie mogą dotyczyć tzw. niedozwolonej pomocy
eksportowej (wywozowej), tj. działań bezpośrednio związanych z ilością
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
wywozowej (np. pomocy dotyczącej rynku, na którym dane lub pokrewne
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produkty wnioskodawcy są już obecne, usług pośrednictwa handlowego, zakupu
narzędzi i systemów informatycznych związanych z siecią dystrybucji / sprzedaży,
itp.).
W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są
zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania wskazanymi w
regulaminie konkursu. Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie
przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.
Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i
bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne
zaplanowanych w projekcie, zgodnie z opracowanym nowym modelem
biznesowym w zakresie internacjonalizacji. Wnioskodawca jest zobowiązany
wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.
Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być
dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wydatki nie mogą być
zawyżone ani zaniżone.
Wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach poszczególnych zadań powinny
być zoptymalizowane pod kątem dążenia do efektywnego osiągania zakładanych
celów operacyjnych. Realizacja poszczególnych zadań powinna prowadzić
wnioskodawcę do gotowości do finalnego wdrożenia nowego modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności (wejściem na co
najmniej 1 nowy rynek zagraniczny). Zakres i forma świadczenia usług doradczych
powinny być dostosowane do charakterystyki i potrzeb konkretnego
przedsiębiorcy.
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Ocena kwalifikowalności wydatków dotyczących opracowania nowego modelu
biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy,
poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będzie dotyczyć w
szczególności ich racjonalności (porównania kwoty poniesionych nakładów z
zakresem i jakością uzyskanego doradztwa).
Ponadto sprawdzeniu podlega, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w
złożonym wniosku są naliczone prawidłowo (zgodnie z limitami określonymi w
dokumentacji programowej, w szczególności w regulaminie konkursu) w zakresie:
-

wnioskowanej wartości dofinansowania;
procentowego poziomu dofinansowania;
limitu pomocy de minimis możliwej do uzyskania przez wnioskodawcę
(weryfikacja wstępna z użyciem średniego kursu PLN/EUR Narodowego
Banku Polskiego z dnia rozpoczęcia naboru w ramach konkursu (rundy
konkursu – w przypadku konkursu podzielonego na rundy), na podstawie
informacji o kwocie uzyskanej pomocy de minimis zawartej we wniosku o
dofinansowanie) – ostateczna weryfikacja dokonywana jest zgodnie
z regulaminem konkursu przed zawarciem umowy o dofinansowanie.

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu. Korekta wydatków kwalifikowalnych w tym
zakresie wymaga jednocześnie aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego, danych w zakresie źródeł finansowania, założeń i prognoz
finansowych projektu

Liczba
punktów

Wymagane
minimum
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0 lub 1

1

Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
0 pkt – wydatki nie są racjonalne lub uzasadnione lub zgodne z obowiązującymi
limitami lub oceniający dokonali korekty wydatków kwalifikowalnych powyżej
progu procentowego określonego w regulaminie konkursu);
1 pkt – wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione oraz zgodne z
obowiązującymi limitami, a ewentualna korekta jest zgodna z zasadami
określonymi w regulaminie konkursu).
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
10.

Wskaźniki
rezultatu
projektu są
obiektywnie
weryfikowalne,
adekwatne do
założeń projektu.

Ocenie podlegają:
1. Metodologia określania wartości wskaźników rezultatu – wnioskodawca
podając wartości wskaźników powinien wskazać, na podstawie jakich danych
je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach;
2. Wartości docelowe wskaźników rezultatu w zakresie ich adekwatności (w
szczególności do wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu) i
realności wobec założeń projektu oraz
danych zawartych w „ Mierzalnych celach” w części C Modelu Biznesowego.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 1 pkt, przy czym:
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0,1 lub 2

1

0 pkt – opis metodologii nie pozwala na obiektywne i jednoznaczne
zweryfikowanie zaproponowanych wartości wskaźników lub ich wartości
docelowe nie są adekwatne do założeń projektu lub wartości te nie są
realistyczne;
1 pkt – opis metodologii pozwala na obiektywne i jednoznaczne zweryfikowanie
zaproponowanych wartości wskaźników, a wartości docelowe są adekwatne do
założeń projektu i realistyczne.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
11.

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

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.:
1. Artykuł 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji
1) Równość szans kobiet i mężczyzn
Zgodnie z ww. zasadą wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób w
toku realizacji projektu uwzględni perspektywę równości szans kobiet i
mężczyzn, w tym jakie podejmie działania mające na celu wyrównanie
szans kobiet i mężczyzn w ramach realizowanych w projekcie zadań
(wpływ pozytywny).
Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww.
zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że w danym projekcie nie jest w
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stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady.
W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.
2) Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób
z niepełnosprawnościami
Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu
będzie miała pozytywny wpływ na ww. zasadę poprzez zapewnienie
dostępności produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
Dopuszczalne jest uznanie neutralności poszczególnych produktów
projektu w stosunku do ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że
kwestia dostępności nie dotyczy danego produktu. Oznacza to brak
jakiegokolwiek wpływu danego produktu na sytuację osób
z niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji również uznaje się, że projekt
jest zgodny z ww. zasadą.
Zgodnie z ww. zasadą realizacja projektu nie może również przyczyniać się
do nierównego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Realizacja obu zasad wymienionych w art. 7 rozporządzenia 1303/2013
będzie weryfikowana zgodnie z „Wytycznymi w zakresie w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
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2. Artykuł 8 - Zrównoważony rozwój
Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić
wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami,
kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków,
różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania
ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.
Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom,
które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu
środowiska naturalnego.
Ocena dokonywana jest na podstawie oświadczenia i uzasadnienia
wnioskodawcy.
Ponadto w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju ocena sprawdzeniu
podlega, czy realizacja projektu przyczynia się do promocji zielonej i
zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu
lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży zagranicznej. W tym aspekcie
sprawdzeniu podlega, czy proces ten uwzględnia co najmniej jedno z rozwiązań w
zakresie:
-

zmniejszania emisji zanieczyszczeń,
zmniejszania energochłonności,
zmniejszania zużycia wody,
wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Rozwiązanie takie powinno stanowić stały (niepomijalny), integralny element
procesu technologicznego realizowanego przez wnioskodawcę w toku
wytwarzania wyrobu lub świadczenia usługi przeznaczonego(-ej) do
internacjonalizacji (nie odnosi się do rozwiązań dopiero planowanych lub
przygotowywanych do wdrożenia).
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0, 1 albo 2 pkt, przy czym:
0 pkt – projekt jest niezgodny z którąkolwiek z zasad wymienionych w art. 7 i 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013;
1 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, lecz realizacja projektu nie
przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na
proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży
zagranicznej;
2 pkt – projekt jest zgodny z zasadami wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz realizacja projektu
przyczynia się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na
proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi) przeznaczonego do sprzedaży
zagranicznej.
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0-4

0

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi uzyskać w
tym kryterium 1 pkt.
12.

Przychody
wnioskodawcy ze
sprzedaży
zagranicznej w
ostatnim roku
obrotowym są
mniejsze od 30%
sumy
przychodów
netto ze
sprzedaży
towarów i usług.

W kryterium ustanawiane są preferencje dla wnioskodawców, którzy w ostatnim
zamkniętym roku obrotowym uzyskali przychody ze sprzedaży zagranicznej w
wysokości mniejszej niż 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym
jest rok podatkowy.
Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi, przy czym:
1) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej są większe lub równe 30% –
przyznaje się 0 pkt,
2) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej są większe niż 0% i mniejsze niż 30%
– liczba punktów ustalana jest według wzoru:
10×przychody z eksportu

3 − przychody netto ze sprzedaży towarów i usług ,
3) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 0% – przyznaje się 4 pkt.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać
punktów w tym kryterium.
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13.

Działalność
wnioskodawcy
będąca
przedmiotem
projektu wpisuje
się w zakres
regionalnych
inteligentnych
specjalizacji
wspólnych dla co
najmniej dwóch
województw z
Polski
Wschodniej.

Ocenie podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu
wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co
najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
Katalog jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej
konkursu. Ze względu na to, że regionalne inteligentne specjalizacje będą
podlegały ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz
zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze obowiązująca w danym konkursie
będzie wersja katalogu wskazana w dokumentacji konkursowej.
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia niniejszego kryterium, w trybie
określonym w regulaminie konkursu.
Możliwe jest przyznanie 0 lub 3 pkt, przy czym:
0 pkt – kryterium niespełnione – działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem
projektu nie wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji
wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej;
3 pkt – kryterium spełnione - działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem
projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych
dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać
punktów w tym kryterium.
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0 lub 3

0
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KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE
W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej
kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży
zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług”.
W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryterium „Przychody
wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i
usług”, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały 3 pkt w ramach kryterium „Działalność wnioskodawcy
będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z
Polski Wschodniej.”
W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższych kryteriów więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w
pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Projekt jest zgodny z zasadami
horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013”.

