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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  

W RAMACH PROJEKTU „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP  
Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO” 

 

NABÓR V 
 
 

Kryteria formalne 
Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do biura Grantodawcy 

w terminie określonym w regulaminie naboru 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Znaczenie kryterium 
Wnioskodawca złożył w 
danym naborze jeden 
wniosek 

W ramach tego kryterium 
weryfikowane będzie czy w ramach 
danego naboru Wnioskodawca 
złożył tylko jeden wniosek  

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Brak możliwości korekty 

Poprawność wypełnienia 
złożonego wniosku 

W ramach tego kryterium 
weryfikowane będzie, czy wszystkie 
pola we wniosku zostały wypełnione 
poprawnie oraz czy załączniki do 
wniosku są aktualne i zostały 
wypełnione poprawnie.  Na 
podstawie złożonego formularza 
wniosku. 

Tak/Nie  
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Możliwości jednorazowej korekty  

Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 

W ramach tego kryterium 
sprawdzane będzie czy 
Wnioskodawca jest uprawniony do 
ubiegania się o wsparcie w ramach 
ogłoszonego naboru (zgodnie z 
katalogiem wnioskodawców 
określonym w regulaminie danego 
konkursu). 
Na podstawie oświadczeń 
Wnioskodawcy będących elementem 
formularza wniosku oraz danych 
rejestrowych (CEIDG, KRS) 
W ramach tego kryterium 
sprawdzane będzie także czy 
Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej (na 
podstawie podpisanych oświadczeń) 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Brak możliwości korekty 

Zakaz podwójnego 
finansowania 

W ramach tego kryterium 
weryfikowane będzie czy w wyniku 
otrzymania przez projekt 
dofinansowania we wnioskowanej 
wysokości, na określone we wniosku 
o powierzenie grantu wydatki 
kwalifikowalne, nie dojdzie w 
projekcie do podwójnego 
dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie podpisanego 
oświadczenia Wnioskodawcy w 
formularzu wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
Brak możliwości korekty 
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Charakter usługi doradczej, o 
której dofinansowanie ubiega 
się Wnioskodawca 
 

W ramach tego kryterium 
sprawdzane będzie czy 
Wnioskodawca ubiega się o 
dofinansowanie  specjalistycznej 
usługi doradczej, której charakter 
jest zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. 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 
oraz  Regulaminem naboru i 
uczestnictwa w Projekcie 
upublicznionym przez Grantodawcę. 
Na podstawie opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Brak możliwości korekty 

Wnioskowana wartość 
grantu, o który ubiega się 
Wnioskodawca  

W ramach tego kryterium 
sprawdzane jest czy wnioskowana 
wartość grantu nie przekracza 
maksymalnej wartości określonej w 
Regulaminie danego konkursu 
upublicznionym przez Grantodawcę.  
Na podstawie opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie/ 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Brak możliwości korekty 

Maksymalny limit 
dofinansowania 

W ramach tego kryterium 
sprawdzane jest czy % poziomu 
dofinansowania projektu nie 
przekracza maksymalnych limitów 
przewidzianych w Regulaminie 
danego konkursu upublicznionym 
przez Grantodawcę. 
Na podstawie opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku  
Brak możliwości korekty 

Ocena występowania pomocy 
publicznej/pomoc de minimis 

W ramach tego kryterium będzie 
weryfikowane czy Wnioskodawca 
prawidłowo zakwalifikował projekt 
pod kątem występowania pomocy 
publicznej/ pomocy de minimis oraz 
czy kwalifikacja projektu jest zgodna 
z Regulaminem konkursu. 
Kryterium niespełnione jeśli: 
- Wnioskodawca nieprawidłowo 
zakwalifikował projekt pod kątem 
występowania pomocy publicznej/ 
de minimis 
- W przypadku projektów objętych 
pomocą publiczną w ramach tego 
kryterium będzie weryfikowane czy 
projekt nie rozpoczął się przed 
złożeniem wniosku o powierzenie 
grantu. 
Na podstawie oświadczeń 
Wnioskodawcy będących elementem 
formularza wniosku oraz 
załączników do wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
Możliwości jednorazowej korekty 
w zakresie prawidłowości 
zakwalifikowania projektu pod 
kątem występowania pomocy 
publicznej/ pomocy de minimis oraz 
zgodności projektu z Regulaminem 
konkursu. 
Brak możliwości korekty w 
zakresie weryfikowania czy 
projekt nie rozpoczął się przed 
złożeniem wniosku 
o dofinansowanie 

Okres realizacji grantu W ramach tego kryterium 
sprawdzane jest czy okres realizacji 
grantu  jest zgodny z podanym w 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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Regulaminie danego konkursu. Możliwości jednorazowej korekty 

Kwalifikowalność wydatków 
w ramach grantu   
 

W ramach tego kryterium 
weryfikowane jest czy koszty 
wskazane we wniosku wpisują się w 
rodzaje wydatków dopuszczalnych 
do dofinansowania zgodnie z SZOOP 
RPO WD 2014-2020 oraz 
odpowiednimi rozporządzeniami 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
określającymi zasady udzielania 
pomocy publicznej, w tym czy 
wskazane we wniosku koszty 
dotyczą kosztów usługi doradczej 
świadczonej przez  doradców 
zewnętrznych (IOB). 
Na podstawie deklaracji /opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Po spełnieniu kryteriów formalnych wniosek zostanie skierowany do oceny merytorycznej 

Kryteria merytoryczne obligatoryjne 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Znaczenie kryterium 

Sytuacja finansowa 
Wnioskodawcy  

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane czy sytuacja finansowa 
wnioskodawcy gwarantuje 
możliwość realizacji i sfinansowania 
100% kosztów usługi doradczej. 
Na podstawie załączników 
dołączonych do formularza wniosku 
(np. bilans oraz rachunek zysków i 
start za ostatni zamknięty rok 
obrotowy i ostatni zamknięty 
kwartał, wyciąg z rachunku 
bankowego, lokaty, promesa 
kredytowa itp.). 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 
Zasadność i adekwatność 
wydatków 

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane czy wszystkie 
planowane wydatki kwalifikowane 
w ramach grantu są konieczne do 
osiągnięcia jego celów oraz czy 
proponowana wysokość wydatków 
jest adekwatna do wdrożenia 
zaplanowanych działań. 
W ramach kryterium ocenie 
podlegać czy wysokość kosztu usługi 
doradczej została prawidłowo i 
rzetelnie oszacowana (tj. czy koszty 
nie zostały zawyżone w stosunku do 
średnich cen i stawek rynkowych).  
Na podstawie opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wpływ usługi  doradczej na 
osiągnięcie celu 
szczegółowego RPO WD w 
zakresie wzmocnienia MSP i 
ułatwienia ich rozwoju 

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane czy przedstawiana do 
dofinansowania usługa doradcza 
przyczyni się do wzmocnienia MSP i 
ułatwienia jego rozwoju. 
Na podstawie deklaracji /opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

Wpływ realizacji grantu  na 
zasady horyzontalne UE 

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane czy wpływ realizacji 
grantu na zasady horyzontalne UE 

Tak/Nie 
Niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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jest co najmniej neutralny w 
zakresie: 
- promowanie równości szans 
mężczyzn i kobiet; 
- niedyskryminacji (w tym 
niedyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność); 
- zrównoważony rozwój.  
Na podstawie deklaracji /opisu 
przedstawionego w formularzu 
wniosku. 

Po spełnieniu kryteriów merytorycznych obligatoryjnych  wniosek zostanie oceniony z punktu widzenia spełniania 
kryteriów merytorycznych premiujących. W ramach ocenianych kryteriów przyznane zostaną punkty, które zadecydują 
o miejscu projektu na liście rankingowej. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilka projektów o 
miejscu na liście rankingowej decydować będzie data złożenia wniosku w biurze Grantodawcy (z uwzględnieniem 
godziny wpływu wniosku).  Grantodawca nie przewiduje określenia minimum punktowego, które warunkowałoby 
otrzymanie grantu. 

     Kryteria merytoryczne premiujące 
Nazwa kryterium Definicja kryterium Możliwe do uzyskania punkty 

Wpisywanie się  MSP w 
specjalizacje i podobszary 
inteligentnych specjalizacji 
regionu  (RSI) 
 
 

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane, czy wnioskodawca – 
MSP wpisuje się w specjalizacje i 
podobszary inteligentnych 
specjalizacji wymienionych w 
dokumencie „Ramy Strategicznie na 
rzecz inteligentnych specjalizacji 
Dolnego Śląska” – aktualizacja 
przyjęta uchwałą nr 1063/V/15 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z 19 sierpnia 2015) 
(załącznik RSI). 
RSI – Regionalna Strategia Innowacji 
dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020 (RSI WD), przyjęta 
uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) 
załącznik RSI – przyjęty uchwałą nr 
1063/V/15 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 
2015 r. w sprawie przyjęcia 
programu rozwoju pn. „Regionalna 
Strategia Innowacji dla 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020” po dokonaniu 
aktualizacji i przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych. 
Na podstawie oświadczenia / opisu 
Wnioskodawcy będącego elementem 
formularza wniosku  oraz   Polskiej 
Klasyfikacji Działalności PKD wg 
danych rejestrowych  (CEIDG, KRS). 

0 pkt. – nie  - MSP nie wpisuje się w 
specjalizacje i podobszary 
inteligentnych specjalizacji regionu  
5 pkt. – tak - MSP wpisuje się w 
specjalizacje i podobszary 
inteligentnych specjalizacji regionu  
 
 (0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Wpływ grantu  na  rozwój 
MSP w zakresie 
inteligentnych specjalizacji 
regionu  

W ramach kryterium będzie 
sprawdzane, czy realizacja grantu 
przyczyni się do rozwoju MSP w 
zakresie inteligentnych specjalizacji 
regionu, wymienionych w 
dokumencie „Ramy Strategicznie na 
rzecz inteligentnych specjalizacji 
Dolnego Śląska” – aktualizacja 
przyjęta uchwałą nr 1063/V/15 
Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z 19 sierpnia 2015) 

0 pkt. – nie - realizacja grantu nie 
przyczyni się do rozwoju MSP w 
zakresie inteligentnych specjalizacji 
regionu  
10 pkt. – tak - realizacja grantu 
przyczyni się do rozwoju MSP w 
zakresie inteligentnych specjalizacji 
regionu 

  
(0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenia wniosku) 
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(załącznik RSI). 
RSI – Regionalna Strategia Innowacji 
dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020 (RSI WD), przyjęta 
uchwałą nr 1149/IV/11 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) 
załącznik RSI – przyjęty uchwałą nr 
1063/V/15 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 
2015 r. w sprawie przyjęcia 
programu rozwoju pn. „Regionalna 
Strategia Innowacji dla 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2011-2020” po dokonaniu 
aktualizacji i przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych. 
Na podstawie oświadczenia / opisu 
Wnioskodawcy będącego elementem 
formularza wniosku. 

Wpływ realizacji grantu  na 
zasady horyzontalne UE  

W ramach kryterium oceniany 
będzie wpływ realizacji usługi 
doradczej na zasady 
zrównoważonego rozwoju,  
niedyskryminacji, promowania 
równości szans. Pozytywny wpływ 
usługi doradczej na zasadę 
zrównoważonego rozwoju będzie  
dotyczył np. wdrożonych u 
Wnioskodawcy systemów 
zarządzania środowiskiem oraz 
stosowania zielonych zamówień 
publicznych. Pozytywny wpływ 
usługi doradczej na zasadę 
promowania równości szans będzie 
dotyczył  wprowadzenia u 
Wnioskodawcy działań 
przyczyniających się do zwiększenia 
trwałego udziału kobiet i mężczyzn 
w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery. 
Pozytywny wpływ usługi na zasadę 
niedyskryminacji będzie miał 
miejsce wówczas gdy realizacji 
usługi u Wnioskodawcy przyczyni 
się do   zwiększenia dostępu 
wszystkim osobom – bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę 
lub pochodzenie etniczne, 
wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną, miejsce 
zamieszkania we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych 
zasadach. 
Na podstawie opisów 
przedstawionych w formularzu 
wniosku. 

0 pkt. – neutralny; nie 
zadeklarowano pozytywnego 
wpływu na żadną z zasad lub 
przedstawione uzasadnienie nie 
potwierdza pozytywnego wpływu 
wg. wytycznych programowych; 
1 pkt. - przedstawione uzasadnienie 
potwierdza pozytywny wpływ na 
jedną z polityk horyzontalnych; 
2 pkt. - przedstawione uzasadnienie 
potwierdza pozytywny wpływ na 
dwie polityki horyzontalne; 
3 pkt. - przedstawione uzasadnienie 
potwierdza pozytywny wpływ na 
wszystkie trzy polityki horyzontalne; 
 
(0 punktów w kryterium nie 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów: 18 punktów 

 


