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Warunki formalne i kryteria wyboru projektów  

 

Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  

Działanie 3.3: Innowacje w MŚP 

Typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania 

bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej 
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Kryteria wyboru projektów: zero - jedynkowe. Są to kryteria obligatoryjne, których spełnienie jest niezbędne do otrzymania dofinansowania. 

Kryteria formalno-merytoryczne 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Punktacja 

0/1 

Możliwość 

uzupełnienia 

1.  Wnioskodawca może złożyć tylko 

jeden wniosek o udzielenie 

wsparcia. 

Kryterium oceniane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz 

weryfikowane na podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności 

gospodarczej.  

0/1 

 

Nie 

2.  Kwalifikowalność typu projektu  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: 

1) projekt dotyczy finansowania kapitału obrotowego w formie wsparcia 

rozliczanego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi 

założeniami zawartymi w regulaminie naboru, 

2) projekt wpisuje się w typy projektów wskazane dla działania 3.3 

Innowacje w MŚP, typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP 

dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej 

płynności finansowej wskutek COVID-19; 

2. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 
17 grudnia 2013 r., tj. wnioskodawca złożył oświadczenie, że:  
1) projekt dotyczy utrzymania działalności przedsiębiorstwa i 

zatrudnienia w przedsiębiorstwie przez okres co najmniej 3 miesięcy 

0/1 

 

Nie  
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kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym zakończył się nabór, 

2) projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które 
zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania 
zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem; 

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

Weryfikacja kryterium na podstawie oświadczeń wnioskodawcy oraz zapisów 

wniosku o dofinansowanie. 

3.  Kwalifikowalność wnioskodawcy 

 

Wnioskodawca: 

1) posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy zgodnie z definicją określoną 

w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 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 

nr L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. ze zm.) – z uwzględnieniem 

samozatrudnionych; 

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

rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r. – nie oznacza to 

trudnej sytuacji w powodu COVID-19; 

3) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 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 – 19; 

4) na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą (co ma 

odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach);  

0/1 

 

Nie 
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5) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, 

nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych 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; 

6) Od dnia 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie 

Województwa Mazowieckiego; 

Weryfikacja kryterium na podstawie oświadczeń wnioskodawcy oraz zapisów 

wniosku o dofinansowanie. 

4.  Rodzaj prowadzonej działalności 

wg PKD 

Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie wnioskodawcy 
prowadzący na dzień 31 grudnia 2019 r. jako przeważającą – zgodnie z 
odpowiednimi rejestrami – wskazaną poniżej działalność gospodarczą, tj.:  

Lp. Dział Grupa Klasa Podklasa Nazwa grupowania 

1. Cały 
dział 
55 

Wszystkie 
grupy 

Wszystkie 
klasy Wszystkie 

podklasy 
 Zakwaterowanie 

2. Z 
działu 
56 

- - 56.10A Restauracje i inne stałe 
placówki 
gastronomiczne 

3. Cały 
dział 
79 

Wszystkie 
grupy 

Wszystkie 
klasy 

Wszystkie 
podklasy 

Działalność 
organizatorów 
turystyki, pośredników 
i agentów 

0/1 

 

Nie  
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 turystycznych oraz 
pozostała działalność 
usługowa w zakresie 
rezerwacji 
i działalności z nią 
związane 

4. Z 
działu 
82 

82.3 82.30  82.30 Z 
Działalność związana z 
organizacją targów, 
wystaw i kongresów 

 

5. Z 
działu 
90 

- 90.01 90.01.Z 
Działalność związana z 
wystawianiem 
przedstawień 
artystycznych 

6. Z 
działu 
90 

- 90.02 90.02.Z Działalność 
wspomagająca 
wystawianie 
przedstawień 
artystycznych 
 

 

Kryterium oceniane na podstawie zapisów wniosku oraz weryfikowane na 

podstawie dostępnych publicznych rejestrów działalności gospodarczej. 

5.  Niepodleganie wykluczeniu z 

możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., 
poz. 869 ze zm.) (art. 207 ust. 4 ustawy), 

0/1 

 

Nie  
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2) 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 ze zm.) (art. 12 ust. 1 
pkt. 1 ustawy), 

3) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 
358) (art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy). 

 

2. Wnioskodawca:  

1) nie prowadzi nielegalnej działalności gospodarczej, tj. produkcji, obrotu 
lub innej działalności, która jest nielegalna zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, 
obrót lub działalność; 

2) jako przeważającej działalności gospodarczej nie prowadzi: 
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) działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas 

spółdzielczych. 
Powyższe weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy oraz na postawie danych zawartych w dokumentach 
rejestrowych.   

6. Kwalifikowalność wydatków 

i wysokości wnioskowanego 

wsparcia 

W ramach kryterium weryfikacji podlega: 

1. czy wnioskodawca prawidłowo dokonał wyliczenia wysokości wsparcia 
zgodnie 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, to jest: 

0/1 

 

Nie  
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1) zastosował wysokość stawki właściwą dla mikro- i małych 

przedsiębiorstw (tj. 7 845,11 zł, zgodnie z metodologią stawki 

jednostkowej); 

2) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 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. 

7. Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki obligatoryjne dla 

danego typu projektu 

Ocenie w ramach kryterium podlega formalna poprawność przyjętych 

wskaźników, tj. czy wnioskodawca wskazał wartości większe niż „0” dla 

obligatoryjnych wskaźników dla naboru. 

Weryfikacja na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.  

0/1 

 

Nie 

8. Ocena występowania pomocy 

publicznej 

Wsparcie w naborze do schematu działania 3.3 RPO WM będzie udzielane jako 

pomoc publiczna na podstawie rozporządzenia 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. 2020 poz. 773), (program pomocowy SA. 57015). 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca złożył oświadczenie:  

1) czy i w jakim zakresie ubiega się o wsparcie udzielane na podstawie 
sekcji 3.1 Komunikatu KE  
oraz  

0/1 

 

Nie 
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2) czy wnioskowane wsparcie nie powoduje przekroczenia limitu wsparcia 
(800 000 EUR). 

Zakres i zasady kumulacji pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu 

Komisji przedstawia dokument UOKIK „ZASADY KUMULACJI POMOCY Z 

POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI KOMUNIKATU KOMISJI”. 

Weryfikacji podlega również zgodność projektu z innymi obowiązującymi na 

dzień składania wniosku podstawami prawnymi w zakresie pomocy publicznej. 

9. 

 

Sytuacja finansowa 

wnioskodawcy w związku z 

COVID-19 – kwalifikowalność 

wsparcia 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wnioskodawca: 

1) odnotował spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w 
czerwcu 2020 roku w porównaniu do czerwca 2019 r, w związku z 
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-191;  

2) na dzień 31 grudnia 2019 r. 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. 

Weryfikacja na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz oświadczeń 

wnioskodawcy.  

0/1 

 

 

Nie 

10. Uzasadnienie związku projektu 

z epidemią COVID-19 

W ramach kryterium weryfikacji podlega czy wnioskodawca uzasadnił we 

wniosku o dofinansowanie zasadność realizacji projektu pogorszeniem swojej 

0/1 

 

Nie 

                                                           
1 We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca przedstawia informacje finansowe z dokumentów księgowych prowadzonych zgodnie z przepisami właściwymi dotyczącymi 
rachunkowości tego podmiotu, w szczególności VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. 
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sytuacji rynkowej (nagły niedobór lub brak płynności finansowej) wskutek 

epidemii COVID.  

Kryterium weryfikowane na podstawie opisu związku przyczynowo-skutkowego 

przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

11. Wpływ projektu na zasadę 

niedyskryminacji (w tym 

niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność) oraz na 

zasadę równości szans mężczyzn i 

kobiet oraz zasadę 

zrównoważonego rozwoju 

W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy projekt zakłada pozytywny wpływ 

na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność). Sprawdzane będzie także, czy projekt ma pozytywny lub 

neutralny wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadę 

zrównoważonego rozwoju. Weryfikacja na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy. 

0/1 

 

Nie 
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W przypadku jeżeli alokacja na konkurs nie zostanie przekroczona, kryteria merytoryczne szczegółowe nie będą stosowane.  

Punktacja w ramach kryteriów merytorycznych szczegółowych ma na celu uszeregowanie projektów na liście. W konkursie nie ma 

zastosowania konieczność uzyskania w wyniku oceny punktowej minimum 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. 

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Punktacja  
Możliwość 

uzupełnienia 

1 Sytuacja finansowa 

wnioskodawcy w 

związku z COVID-19 

Spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 50% w czerwcu 
2020 roku w porównaniu do czerwca 2019 r, w związku z 
zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-192;  

 

 

Spadek  przychodów ze sprzedaży 

na zasadzie: 

100% - 1000 pkt 

99,9%- 999 pkt 

99,8% - 998 pkt itd… 

98%- 980 pkt 

80% - 800 pkt 

do 50% - analogicznie % spadku 

przychodów ze sprzedaży równa się 

liczbie punktów. 

Nie 

                                                           
2 We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca przedstawia informacje finansowe z dokumentów księgowych prowadzonych zgodnie z przepisami właściwymi dotyczącymi 
rachunkowości tego podmiotu, w szczególności VAT-7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług. 
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Wartość procentowa spadku nie 

będąca liczbą całkowitą ulega 

zaokrągleniu do jednego miejsca po 

przecinku.  

2 Czas prowadzenia 

działalności 

Data rejestracji lub rozpoczęcia działalności wg.  Krajowego 

Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej.  

 

Działalność została zarejestrowana 

lub rozpoczęta w roku: 

a) 2010  i wcześniej – 50 pkt 

b) 2011  – 45 pkt 

c) 2012 - 40 pkt 

d) 2013 - 35 pkt 

e) 2014 - 30 pkt 

f) 2015 - 25 pkt 

g) 2016 - 20 pkt 

h) 2017 - 15 pkt 

i) 2018 - 10 pkt 

j) 2019 - 5 pkt 

Nie  

3 Ilość osób 

zatrudnionych 

Promowane są przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 

jedną osobę (FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne 

etaty.) – preferowane będzie zatrudnienie powyżej 1 osoby. 

Liczba zatrudnionych: 

1 osoba- 0 pkt 

powyżej 1 osoby – 1 pkt 

 

Nie 

 

 


