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KRYTERIA DOSTĘPU  

Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  Dwupoziomowa strategia biznesowa 
w zakresie internacjonalizacji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt oparty jest na 
Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej 
adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw, 
ponadto Strategia musi:  

 zawierać uzasadnienie dla funkcjonowania powiązania przedsiębiorstw w kontekście 
zaplanowanych celów Strategii oraz zaplanowanych wspólnych działań;  

 wskazywać na długofalową przewidywaną współpracę trwającą co najmniej 3 lata od dnia 
złożenia wniosku oraz zakłada realizację co najmniej trzech wspólnych przedsięwzięć (mogących 
wykraczać poza projekt); 

 wskazywać zasadność zaplanowanych działań dotyczących internacjonalizacji oraz wizję działań 
koniecznych do realizacji w odniesieniu do grup przedsiębiorstw jako całości, a także osobno 
każdego z przedsiębiorstw powiązanych. Dokumenty muszą być spójne; 

 aspekt finansowy (wykaz planowanych przedsięwzięć z planowanymi uczestnikami wraz ze 
źródłami finansowania, szacunkowym harmonogramem realizacji, zakładanymi efektami 
realizacji). 

0/1 

2.  Wsparcie eksportu 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy celem projektu jest wsparcie działalności eksportowej. 
Wsparcie działalności importowej może być jedynie uzupełniającym elementem projektu. 

0/1 

3.  Zagraniczne kontrakty handlowe 
Zgodnie z RPO WM 2014-2020 projekt zakłada podpisanie, co najmniej 1 zagranicznego kontraktu 
handlowego. 

Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu: 

0/1 
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 podpisanego z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 

 zawartego z kontrahentem, z którym partner lub członek grupy miał podpisaną umowę po 01.01.2011 
r. na ten sam lub zbliżony produkt (wyrób lub usługę). 

Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem: 

„Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji” 

4.  Charakterystyka grupy 
przedsiębiorstw 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest skierowany do grupy przedsiębiorstw 
spełniającej łącznie następujące warunki: 

 do grupy należy minimum 3 MŚP dla projektów spełniający poniższy warunek nr 1 
lub 5 MŚP dla projektów spełniający poniższy warunek nr 2; 

 przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych 
sektorach; 

 pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie w rozumieniu artykułu 3 Załącznika 
I do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Ponadto grupa przedsiębiorstw musi spełniać jeden z poniższych warunków: 
1. grupa przedsiębiorstw musi mieć formę porozumienia lub umowy o partnerstwie 

(zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020 Dziennik Urzędowy z 2016 r., pozycja 217) dołączonej do 
dokumentacji; 

2. projekt jest realizowany przez koordynatora na rzecz przedsiębiorstw 
współdziałających w ramach grupy. Pomiędzy koordynatorem a 
przedsiębiorstwami współdziałającymi w ramach grupy (odbiorcami wsparcia) nie 
może zachodzić powiązanie w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

0/1 

5.  Stabilność firmy W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy każdy z partnerów lub przedsiębiorstw 
współdziałających w ramach grupy w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych przed dniem złożenia 
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wniosku, zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy zakończony 
dodatnim wynikiem finansowym. W szczególności weryfikowana będzie sytuacja finansowa każdego z 
partnerów lub przedsiębiorstw współdziałających w ramach grupy gwarantująca zdolność do realizacji 
projektu. 

6.  

Wykonalność finansowa W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest wiarygodny oraz rzetelne analizy wskazują, 
że: 

 koszty są kwalifikowalne w ramach działania oraz niezbędne do realizacji projektu 
i osiągnięcia jego celów; 

 analiza finansowa i ekonomiczna jest poprawna, założenia do analizy,  
w szczególności – analizy przychodów, są uzasadnione i rzetelne (ocena uwzględnia sytuację 
finansową każdego z partnerów i koordynatora, i przedsiębiorstw współdziałających w ramach 
grupy); 

 harmonogram rzeczowo-finansowy projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia, umożliwia 
prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia. 

Kryterium uznaje się za spełnione w sytuacji, gdy zostały spełnione wszystkie ww. warunki. 

0/1 

7.  

Potencjał koordynatora grupy 
przedsiębiorstw1 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy koordynator grupy przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku 
nie krócej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i zrealizował co najmniej 3 przedsięwzięcia na rzecz 
MŚP. 

Weryfikowana będzie również sytuacja finansowa koordynatora gwarantująca zdolność do realizacji 
projektu. 

0/1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kryterium zostanie zastosowane w przypadku realizacji projektów przez koordynatora na rzecz przedsiębiorstw współdziałających w ramach grupy, zgodnie z pkt 2 
kryterium dostępu nr 4. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  
Doświadczenie 

Kryterium promuje projekty, w których grupa przedsiębiorstw (co 
najmniej 2 przedsiębiorstwa) lub koordynator wraz z grupą 
przedsiębiorstw, na rzecz której działa (co najmniej 3 
przedsiębiorstwa i koordynator) funkcjonowali i realizowali 
wspólne przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku. 

Przez wspólne przedsięwzięcia należy rozumieć projekty 
realizowane wspólnie – zakończone oraz trwające. 

Projekt jest realizowany przez grupę 
przedsiębiorstw (co najmniej 2 
przedsiębiorstwa) lub koordynatora wraz z 
grupą przedsiębiorstw, na rzecz której działa 
(co najmniej 3 przedsiębiorstwa i koordynator) 
funkcjonującą i realizującą wspólne 
przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku:: 

 powyżej 12 miesięcy – 5 pkt; 

 powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy – 3 
pkt; 

 powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy – 1 
pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

2.  
Efektywność kosztowa  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba kontraktów 
handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 
wsparte w zakresie internacjonalizacji” będzie służył KE do oceny 
realizacji celów RPO WM. 
 

Średnia wartość dofinansowania UE na 1 nowy 
kontrakt handlowy w projekcie: 

 poniżej 54 544 euro3  – 10 pkt; 

 poniżej 66 232 euro4  – 5 pkt; 

10 

                                                           
3 J.w. 
4 J.w. 
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Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem: 
 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                 <= 77 920 euro2 
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
„Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”. 
 
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.; 

 zawartego z kontrahentem, z którym partner lub członek 
grupy miał podpisaną umowę po 01.01.2011 r. na ten sam lub 
zbliżony produkt (wyrób lub usługę). 

 poniżej 77 920 euro5 – 3 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym zakresie 

– 0 pkt. 

3.  Zwiększenie 
efektywności projektu 

Kryterium promuje wymierne rezultaty projektu, czyli liczbę 
podpisanych kontraktów handlowych ponad wymaganą liczbę. 
 
Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu: 

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

 zawartego z kontrahentem, z którym partner lub członek 
grupy miał podpisaną umowę po 01.01.2011 r. na ten sam lub 
zbliżony produkt (wyrób lub usługę). 

Kryterium powiązane jest ze wskaźnikiem rezultatu 

„Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji”. 

Liczba podpisanych nowych kontraktów 
handlowych wynosi: 

 4 i więcej kontraktów handlowych – 5 pkt; 

 3 kontrakty handlowe – 3 pkt; 

 2 kontrakty handlowe – 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

                                                           
2 Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu 
5 J.w. 
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4.  
Strategia biznesowa 

Kryterium promuje projekty, w których strategia biznesowa w 
zakresie internacjonalizacji (i w ślad za nią projekt) zawiera 
rzetelne, pogłębione analizy i adekwatne wnioski dot. 
następujących elementów:  

 warunków wejścia na rynek w tym: analizy aktów prawnych, 
procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad 
warunkujących dostęp do rynku pod kątem wybranych 
produktów/usług; 

 działań warunkujących wejścia na wybrane rynki oraz planu 
działań internacjonalizacji. 

Za każdy element zawierający rzetelną, 
pogłębioną analizę i adekwatne wnioski – 5 pkt. 
 
Punkty w ramach kryterium sumują się, jednak 
ich suma nie może przekroczyć 10 pkt. 
 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10 

5.  Nakłady na B+R 
Kryterium promuje projekty realizowane w partnerstwie, gdzie co 
najmniej jeden partner lub przedsiębiorstwo współdziałające w 
ramach grupy ponosił nakłady na B+R po 01.01 2011 r. 

Co najmniej jeden partner lub przedsiębiorstwo 
współdziałające w ramach grupy ponosił 
nakłady na B+R po 01.01 2011 r.– 2 pkt. 
 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 

6.  

Udział środków 
własnych 

Kryterium promuje projekty, w których pomniejszono 
dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego 
wnioskodawcy. 

Ocenie zostanie poddany wkład własny wnioskodawcy na 
sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu. Ocena 
kryterium zależna jest od wysokości wkładu własnego 
deklarowanego wnioskodawcę na uzupełnienie dofinansowania. 

Wkład własny wnioskodawcy przekracza 
wymagany minimalny wkład własny: 

 powyżej 10 % – 7 pkt; 

 powyżej 5 % do 10 % – 4 pkt; 

 od 2 % do 5 % – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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7.  

Siedziba na terenie 
województwa 
mazowieckiego 

Kryterium promuje projekty realizowane przez grupę 
przedsiębiorstw, której każdy członek oraz koordynator6 posiada 
siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. 

 

Siedzibę na terenie województwa 
mazowieckiego posiada każdy członek grupy 
przedsiębiorstw oraz koordynator7 – 10 pkt; 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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8.  

 
Zgodność projektu z 
inteligentną 
specjalizacją 

Kryterium promuje projekty dotyczące obszarów inteligentnej 
specjalizacji województwa mazowieckiego zgodnie z załącznikiem 
numer 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 
roku. 

 
Projekt jest zgodny z minimum jednym 
obszarem inteligentnej specjalizacji 
województwa mazowieckiego – 5 pkt. 
  
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5 

9.  

Produkty/usługi będące 
przedmiotem sprzedaży 
zagranicznej 

Kryterium promuje grupę przedsiębiorstw posiadającą w ofercie 
lub przewidującą w strategii biznesowej w zakresie 
internacjonalizacji więcej niż pięć (każdy członek grupy co 
najmniej jeden produkt) produktów (wyrobów lub usług), które 
mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej. 

Powiązanie przedsiębiorstw posiada więcej niż 
pięć (każdy członek grupy co najmniej jeden 
produkt) produktów (wyrobów lub usług), 
które mogą być przedmiotem sprzedaży 
zagranicznej – 5 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

5  

10.  Współpraca sieciowa 

Kryterium promuje projekty, w których przedsiębiorstwa należące 
do grupy przedsiębiorstw są członkami jednej organizacji lub 
stowarzyszenia branżowego, lub klastra, lub izby gospodarczej. 

Przedsiębiorstwa należące do grupy 
przedsiębiorstw są członkami organizacji lub 
stowarzyszenia branżowego, lub klastra, lub 
izby gospodarczej: 

 wszyscy członkowie grupy 
przedsiębiorstw – 5 pkt; 

5 

                                                           
6 W przypadku realizacji projektów przez koordynatora na rzecz przedsiębiorstw współdziałających w ramach grupy, zgodnie z pkt 2 kryterium dostępu nr 4. 
7 Jw. 
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 co najmniej 3 członków grupy 
przedsiębiorstw – 3 pkt. 

 
Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

11.  
Siedziba poza obszarem 
realizacji ZIT WOF 

Kryterium promuje projekty, których siedziba każdego partnera 
lub koordynatora i przedsiębiorstw współdziałających w ramach 
grupy zlokalizowana jest poza obszarem realizacji ZIT WOF. 

Siedziba każdego partnera lub koordynatora i 
przedsiębiorstw współdziałających w ramach 
grupy zlokalizowana jest poza obszarem 
realizacji ZIT WOF – 2 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

2 

12.  
Termin zakończenia 
realizacji projektu 

Kryterium promuje projekty, których przewidywane rzeczowe 
zakończenie realizacji planowane jest przed 31 grudnia 2018 roku.  

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu 
planowane jest przed 31 grudnia 2018 roku – 
10 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków 
lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

10 

 


