UCHWAŁA NR 158/KM RPO-L2020/2020
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ IV Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a), art. 125 ust. 3 lit a) rozporządzenia 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20
grudnia 2013 r.), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 z późn. zm.) oraz Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie komitetów
monitorujących na lata 2014-2020, uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Kryteria formalne i merytoryczne – horyzontalne i specyficzne dla Działania 1.2
Rozwój przedsiębiorczości Typ IV Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy,
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO-L2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....………………………………………
Przewodniczący Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Załącznik
do Uchwały nr 158/KM RPO-L2020/2020
Komitetu Monitorującego RPO-L2020
z dnia 6 maja 2020 r.

Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 RPO-L2020 – Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ IV – Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium
W ramach kryterium ocenie podlega:

Opis znaczenia kryterium

1) Czy Wnioskodawca jest wymieniony w Wezwaniu do złożenia wniosku?
2) Czy Wnioskodawca spełnia definicję Instytucji otoczenia biznesu (IOB)?
Ocena w oparciu o dokumenty rejestrowe i/lub statutowe (tj. m.in. wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego, statut lub uchwałę o utworzeniu jednostki).

Kwalifikowalność
Wnioskodawcy

3) Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie:
a) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 358)?
b) 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)?
c) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 869 ze zm. )?
4)

Tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
bez możliwości poprawy.

Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24
Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji?
Ocena warunku z pkt 3 i 4 - na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy.
Ponowna ocena warunku z pkt 4 odbędzie się na etapie oceny merytorycznej podczas
analizy dokumentów potwierdzających sytuację finansową, a z pkt 3 lit. c - przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu – na podstawie informacji uzyskanej
z Ministerstwa Finansów.

Spełnienie warunków z pkt 2 - 4 powinno być utrzymane od złożenia wniosku
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o dofinansowanie do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji
projektu (w zależności, który z okresów jest dłuższy).

Kwalifikowalność kosztów
projektu

W ramach kryterium ocenie podlega czy wszystkie wydatki przedstawione
do dofinansowania są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych wymienionych w
Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym?
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do zakończenia finansowej realizacji projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega:

Tak/nie
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
istnieje możliwość poprawy.

1) Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?
Ocena w oparciu o zapisy wniosku aplikacyjnego i dokumenty rejestrowe (tj. wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego), potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę
siedziby lub oddziału na terytorium województwa lubuskiego.
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników/okresu realizacji projektu
(w zależności, który z okresów jest dłuższy).
2) Czy działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie?
Kwalifikowalność projektu

Ocenie podlega, czy przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE
i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
"Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006)?

Tak/nie/nie dotyczy
niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
bez możliwości poprawy.

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do
dnia podpisania umowy o dofinansowanie.
3) Czy projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego Wezwania do złożenia
wniosku w trybie nadzwyczajnym, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane
płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę?
4) Czy wartość wkładu publicznego w projekcie przekracza wyrażoną w PLN
równowartość 100 000 EUR?
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
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do końca finansowej realizacji projektu.
5) Czy projekt jest realizowany w ramach IV typu projektu Lubuskie Bony Wsparcia
Przedsiębiorców – projekt grantowy?
6) Czy projekt dotyczy niżej wymienionej kategorii interwencji:
a) 67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia
przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spinout).
7) Czy wszystkie pola formularza wniosku są wypełnione zgodnie z „Instrukcją wypełniania
wniosku”?
8) Czy załączniki wymagane zgodnie z zapisami Wezwania do złożenia wniosku w trybie
nadzwyczajnym zostały przygotowane zgodnie z wewnętrzną instrukcją wypełniania
danego załącznika/Wezwaniem do złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym/
„Instrukcją wypełniania wniosku”?
9) Harmonogram realizacji projektu:
W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki przedstawione we wniosku
o dofinansowanie zostały poniesione lub są planowane do poniesienia zgodne
z przedstawionymi poniżej warunkami:
a) rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.;
b) realizacja projektu nie może zakończyć się później niż 30.06.2023 r.

Tak/nie/nie dotyczy
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem projektu
– istnieje możliwość poprawy.

Spełnienie warunków a i b powinno być utrzymane od złożenia wniosku
o dofinansowanie do końca finansowej realizacji projektu.
Możliwość odstępstwa od warunku z lit. b na etapie realizacji projektu może wynikać z:
 braku wyłonienia wykonawców/dostawców z przyczyn niezależnych od Beneficjenta,
 innych zdarzeń losowych nie leżących po stronie Beneficjenta,
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana
przez IZ RPO.
10) Budżet realizacji projektu:
a) Czy kwota dofinansowania nie przekracza kwoty określonej w Wezwaniu do
złożenia wniosku w trybie nadzwyczajnym ?
b) Czy poziom dofinansowania wydatków na udzielane bony nie przekracza 95%?
c) Czy poziom dofinansowania pozostałych wydatków w ramach kosztów
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bezpośrednich oraz kosztów pośrednich nie przekracza 99%?
d) Czy Wnioskodawca zapewnił wkład własny na pokrycie wydatków nieobjętych
dofinansowaniem?
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie
do końca finansowej realizacji projektu.
11) Wskaźniki realizacji celów projektu:
a) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał wszystkie obligatoryjne
wskaźniki i określił ich wartości docelowe:
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (przedsiębiorstwa),
 Liczba zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez
instytucje otoczenia biznesu.
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) (przedsiębiorstwa),
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4),
 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw
(dotacje) (CI 6) (zł),
 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19
(przedsiębiorstwa),
 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (szt.),

zwalczania

lub

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z
epidemią COVID-19 (PLN);
b) Czy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wybrał i określił wartość
docelową przynajmniej jednego wskaźnika dotyczącego miejsc pracy z podziałem
na kobiety i mężczyzn:
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni (EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)
(EPC);
 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) – kobiety (EPC),
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 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż
przedsiębiorstwa) – mężczyźni (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC);
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety (EPC),
 Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC)
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy - kobiety (EPC),
 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni
(EPC).
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KRYTERIA MERYTORYCZNE
KRYTERIA HORYZONTALNE
Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowej 1 - Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ IV – Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy
KRYTERIA HORYZONTALNE DOPUSZCZAJĄCE
OCENA: TAK/NIE
odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie projektu
Nazwa kryterium oceny

Definicja kryterium

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w ramach której Wnioskodawca powinien wykazać
w jaki sposób realizacja projektu będzie miała neutralny bądź pozytywny wpływ
na stan środowiska naturalnego tj. nie prowadzi do jego degradacji lub
znacznego pogorszenia.

Zgodność projektu z zasadą
równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami

W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób realizacja projektu będzie
miała pozytywny wpływ na tę zasadę tj. czy projekt nie ogranicza równego
dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne, narodowość, religię, wyznanie lub przekonania,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności ocenie
podlegać będzie, czy infrastruktura została zbudowana/zmodernizowana
zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektu dla wszystkich
użytkowników.
Dopuszczalne jest uznanie neutralności produktów projektu w stosunku do
ww. zasady, o ile Wnioskodawca szczegółowo uzasadni i wykaże, że w danym

Opis znaczenia kryterium
Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu – istnieje możliwość poprawy.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu – istnieje możliwość poprawy.
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Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn

Doświadczenie Wnioskodawcy

projekcie nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie jej
spełnienia (neutralność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami
różnego rodzaju np. z uwagi na brak ich bezpośrednich użytkowników)
a uzasadnienie to zostanie uznane za trafne i poprawne. W takiej sytuacji
również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.
W ramach kryterium ocenie podlega zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn, w ramach której Wnioskodawca powinien wykazać
w jaki sposób realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na tę zasadę
tj. jakie podejmie działania mające na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn
w ramach realizowanych w projekcie zadań.
Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu w stosunku do ww. zasady,
o ile Wnioskodawca szczegółowo uzasadni i wykaże, że w danym projekcie
nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie jej spełnienia)
a uzasadnienie to zostanie uznane za trafne i poprawne. W takiej sytuacji
również uznaje się, że projekt jest zgodny z ww. zasadą.
W ramach kryterium ocenie podlega czy przed złożeniem wniosku
Wnioskodawca realizował już projekt dotyczący udzielania grantów dla lubuskich
przedsiębiorstw w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości RPOL2020?
W ramach kryterium ocenie podlega:

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu – istnieje możliwość poprawy.

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu bez możliwości poprawy

 czy Wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym?
 czy Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi?
Potencjał kadrowy, techniczny i
organizacyjny Wnioskodawcy

 czy Wnioskodawca dysponuje potencjałem organizacyjnym, w tym czy
przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do
niezrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich
rozwiązania? Czy Wnioskodawca zidentyfikował i oszacował ryzyko
towarzyszące projektowi i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania
zaradcze?

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu – istnieje możliwość poprawy.

W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy projekt jest wykonalny przy zakładanym budżecie?
Wykonalność finansowa projektu

 czy sytuacja finansowa Wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji
projektu (z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych/ projektów
realizowanych przez Wnioskodawcę lub zaplanowanych do realizacji)?

Tak/nie
Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
projektu – istnieje możliwość poprawy.
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 czy wskazano wiarygodne źródła finansowania wkładu własnego
oraz wydatków niekwalifikowalnych?
 czy potencjał inwestycyjny
do zrealizowania projektu?

Wnioskodawcy

jest

wystarczający

Ocena wykonalności finansowej dokonywana jest na podstawie złożonych
dokumentów potwierdzających/ uwiarygodniających sytuację finansową
Wnioskodawcy, o których mowa w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie
nadzwyczajnym.

KRYTERIA SPECYFICZNE
dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości
Typ IV - Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy
Kryteria specyficzne dopuszczające
Kryteria specyficzne mają na celu zbadanie, w jakim stopniu projekt wpływa i realizuje istotne kwestie w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.
Nazwa kryterium oceny
Definicja kryterium
Opis znaczenia kryterium
tak/nie
W ramach kryterium ocenie podlega czy Wnioskodawca prawidłowo przeprowadził
Niespełnienie kryterium powoduje
test pomocy publicznej potwierdzający brak pomocy publicznej w projekcie na tzw.
Test pomocy publicznej
odrzucenie projektu – istnieje
pierwszym poziomie.
możliwość poprawy.
W ramach kryterium ocenie podlega czy podmiot odpowiedzialny za świadczenie
usług na rzecz przedsiębiorstw wykorzystuje lub będzie wykorzystywał dostępne
standardy świadczenia usług wypracowane na poziomie co najmniej krajowym,
np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii, certyfikat standardów ISO.

Standardy świadczenia usług

Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentów przedstawionych przez
Wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku w odpowiedzi na wezwanie,
potwierdzających świadczenie usług wg standardów na poziomie co najmniej
krajowym lub na podstawie zobowiązania Wnioskodawcy do uzyskania
i przedłożenia do IZ RPO –L2020 takich dokumentów do zakończenia okresu
utrzymania wskaźników/ okresu realizacji projektu (w zależności, który z okresów

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie projektu – istnieje
możliwość poprawy.
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jest dłuższy).
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów Informacji uzupełniającej o projekcie.

Procedura i kryteria wyboru
przedsiębiorstw

Efektywność kosztowa projektu

W ramach kryterium ocenie podlegają przygotowane przez Wnioskodawcę
propozycje procedur i kryteriów wyboru przedsiębiorstw aplikujących do otrzymania
wsparcia finansowego w formule Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców
m.in. pod kątem warunków wskazanych w Wezwaniu do złożenia wniosku w trybie
nadzwyczajnym.
Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku i Informacji uzupełniającej o
projekcie.
W ramach kryterium ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej
realizacji projektu tj.:
 czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są
współmierne do planowanych nakładów?
 czy założenia przedstawione w projekcie są realne w kontekście sytuacji
finansowej Wnioskodawcy?

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie projektu – istnieje
możliwość poprawy.

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie projektu – istnieje
możliwość poprawy.

Weryfikacja kryterium na podstawie zapisów wniosku i Informacji uzupełniającej o
projekcie

Liczba udzielonych bonów

W ramach kryterium ocenie podlega:
 czy zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba bonów do udzielenia MŚP
w ramach projektu wynosi minimum 95?
 czy zadeklarowana wartość bonów dla średnich przedsiębiorstw nie jest
większa niż 10% wartości wszystkich bonów przewidzianych do
udzielenia w projekcie?

tak/nie
Niespełnienie kryterium powoduje
odrzucenie projektu – istnieje
możliwość poprawy.

9

