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Załącznik do Uchwały nr …./XXIII//2017 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia     kwietnia  2017 roku 

 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Poddziałanie 3.2.1 – Promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym (tryb pozakonkursowy) 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  

Diagnoza potencjału MŚP z WOF 
oraz Strategia realizacji 
przedsięwzięć w zakresie 
internacjonalizacji 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy projekt oparty jest na strategii realizacji 
przedsięwzięć w zakresie internacjonalizacji.  

Strategia wskazuje zasadność zaplanowanych działań dotyczących internacjonalizacji oraz 
identyfikuje adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację 
przedsiębiorstw. Ponadto strategia ma na celu przygotowanie kompleksowej i spójnej polityki 
inwestycyjnej regionu, obejmującej m.in. wsparcie przedsiębiorstw nastawionych na wzrost 
eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym nawiązywanie kontaktów z partnerami 
zagranicznymi oraz uzyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. 

Diagnoza i Strategia zawierają rzetelne, pogłębione analizy i adekwatne wnioski dot. m.in. 
następujących elementów:  

 badanie rynku, pod kątem określenia potencjału eksporterów z terytorium ZIT WOF; 

 rynków docelowych najbardziej atrakcyjnych dla działalności eksportowej pod kątem 
produktu/usługi przedsiębiorstw; 

 analizę pozycji konkurencyjnej produktu/usługi MŚP z terytorium ZIT WOF na docelowych 
rynkach zagranicznych; 

 identyfikację docelowych targów, misji zagranicznych, spotkań B2B dla poszczególnych 
specjalności eksportowych. 
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2.  
 

Wskaźniki realizacji celów RPO 
WM 2014-2020 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy wnioskodawca wybrał prawidłowe wskaźniki i 

czy ich wartości są adekwatne do celów i skali projektu oraz zaangażowanych środków.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji co najmniej następujących wskaźników: 

 produktu: 

 „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie”; 

 „Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 

międzynarodowym”; 

 rezultatu: 
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 „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 

wsparte w zakresie internacjonalizacji”1.  

 
W projekcie powinny zostać wprowadzone mechanizmy zapewniające monitorowanie 
podpisanych przez uczestników projektu (MŚP) zagranicznych kontraktów handlowych z 
podmiotami zewnętrznymi.2 

Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu: 

 podpisanego z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I 
do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 

 na ten sam lub zbliżony produkt z kontrahentem, z którym miał podpisaną umowę po 
01.01.2010 r. 

3.  Założenia projektu 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy zaplanowane działania są adekwatne do celów 

i skali projektu oraz zaangażowanych środków, w szczególności w zakresie: 

 zwiększenia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw przyczyniającej się do wzrostu 

eksportu towarów i usług; 

 wyłączenia z kosztów kwalifikowalnych działań infrastrukturalnych; 

 dostosowania form wsparcia do indywidualnych potrzeb MŚP; 

 zaplanowanego sposobu wybóru MŚP do uczestnictwa w projekcie, gwarantującego   

równe traktowanie MŚP oraz rzetelność i przejrzystość procesu; 

 metodologii doboru działań w projekcie skierowanych do MŚP oraz działań 

uzupełniąjących skierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 
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4.  Powiązania zagraniczne 
gospodarki WOF 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada 
realizację przedsięwzięć, zmierzających do wzmocnienia powiązań zagranicznych 
przedsiębiorstw z gospodarki WOF – w wymiarze proeksportowym oraz proinwestycyjnym. 
Wsparcie działalności importowej przedsiębiorstw może być jedynie uzupełniającym elementem 
projektu. 
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1 Podstawą rozliczenia wskaźnika będą przedłożone przez beneficjenta kopie listów intencyjnych, faktur, umów itp. 
2 Dane powinny zostać udostępnione na wezwanie IP lub IZ oraz powinny zostać odzwierciedlone we wniosku o płatność w ramach właściwego wskaźnika. 


