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Kryteria wyboru projektu  

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności  i konkurencyjności gospodarki regionu 
Działanie: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP 
Poddziałanie: 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
Priorytet Inwestycyjny:  3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 
Cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP  
Schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu 

 

 

 

 

 

Kryterium 

 

 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie i do właściwej instytucji 
 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu  
w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2 
Ostateczna wersja wniosku  
o dofinansowanie projektu 

 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku  

o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków  
o dofinansowanie projektu. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający 
napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

 

 
B.1 

 
Kwalifikowalność wnioskodawcy/ 

partnerów 

 
Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 

1) sieć przedsiębiorstw1 / instytucje otoczenia biznesu2 w partnerstwie  
z sieciami przedsiębiorstw3 – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem 
jest  spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada 
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniąca rolę IOB4), 

2) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 
3) przedsiębiorstwo5 - wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest 

samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 
4) jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu 

terytorialnego (np. instytucję otoczenia biznesu6) / jednostkę organizacyjną 
jst posiadającą osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie, w którym 
liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, 

5) związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – 
wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa 
kujawsko-pomorskiego. 

 
Wnioskodawca musi posiadać siedzibę (poz. 2,3,4,5) lub prowadzić działalność 
gospodarczą (poz. 1,3) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

B.2 
Prawidłowość wyboru partnerów 

uczestniczących/ realizujących 
projekt 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

Tak/nie/nie dotyczy (niespełnienie 
kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
1 Minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 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 
2 Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:  
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz  
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
3 patrz pkt. 1 
4 patrz pkt. 2 
5 mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 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 
6 patrz pkt. 2 
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w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U.  
poz. 1146 ze zm.). 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego 
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

B.3 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu  
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

− 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), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 
część wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.4 Miejsce realizacji  projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-
pomorskiego (art. 70 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. U. UE L 
2013, nr 347, s.320 ze zm.)). 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

 
Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
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B.5 

Załączniki do wniosku  
o dofinansowanie projektu są 

kompletne, poprawne i zgodne  
z przepisami prawa polskiego  

i unijnego oraz wymogami Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca  dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu 
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie 
konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne  
z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.6 
Zgodność z prawem pomocy 

publicznej/ pomocy de minimis 

 
Ocena polega na sprawdzeniu czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna,  
a w przypadku jej wystąpienia czy pomoc jest zgodna z: 
 

• rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (Dz.U.UE.L.2013.352.1) i z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 488) lub 

• 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 (Dz. U, poz. 1417). 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników  
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.7 
Cele projektu wspierają realizację 

celów określonych  
w Podziałaniu 1.5.2 

 
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.5.2 
którym jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 
W tym kontekście należy zbadać: 

• czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności lub 
rozwijanie działalności eksportowej, promocje lub wyszukiwanie partnerów na 
rynkach zagranicznych czy promocję gospodarczą regionu? 

• czy zaplanowane  zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji 
prowadzą do osiągnięcia celów działania. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników  

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.8 

 

Projekt jest zgodny z typami 
projektów przewidzianymi do 

wsparcia w ramach  
Poddziałania 1.5.2 

 

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej 
w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów 
rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii 
marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, 
strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi 
eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo 
prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.   

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub 
zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) 
działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń 
promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących 
marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków 
zagranicznych).  

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz 
w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą. 

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym. 
5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych 

przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy 
w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).  

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.  

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.9 Wskaźniki realizacji projektu 

 
Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone 
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.10 
Prawidłowość określenia wkładu 

własnego  

 
Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi: 

− nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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pomocą publiczną, 

− nie mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych 
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 (Dz. U, poz. 1417). 

− nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 488]. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

B.11 

Projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku  

o dofinansowanie projektu 

 
Ocenie podlega czy projekt został zakończony przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
 
Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 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. U. UE L 347 z dnia 
20 grudnia 2013 r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 
one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy 
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.12 

 
Wykonalność instytucjonalna 

projektu 

 

 

 
Ocenie podlega czy: 

• Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy 
oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności 
niezbędne do realizacji procedur; 

• Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.13 Kwalifikowalność wydatków 

 
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 
kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
(tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.); czy wydatki są 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; czy 
wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP; czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie 
projektu; czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione 
w związku z realizacją projektu; czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny  
i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów; czy wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu  
o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie 
wydatku; czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej wysokości, czy 
wydatki są logicznie powiązane i wynikają z zaplanowanych działań. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.14 Strategiczny charakter projektu  

 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ lub 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020? 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 
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B.15 

Zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi 

 

 
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym: 
 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać 
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej.  
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże 

szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 
uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne. 

  
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

B.16 
Wykonalność finansowa  
i ekonomiczna projektu 

 
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została 
przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
 

• czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,  

• czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków 
niekwalifikowalnych?, 

• czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?, 

• czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych7 błędów rachunkowych?, 

• czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania 
takich analiz?, 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

                                                           
7 Istotnym błędem rachunkowym jest każdy niemieszczący się w definicji drobnych błędów rachunkowych wskazanej w Regulaminie konkursu. 
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B.17 
Zgodność dokumentacji projektowej 

z Regulaminem konkursu 

 
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu 
zgodnie z Regulaminem konkursu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 Zgodność projektu z planami działań, 
strategiami i innymi dokumentami  

 
W przypadku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo lub sieci przedsiębiorstw 
musi ono/one obowiązkowo przedstawić strategię biznesową, która zakłada,  
że działania, na które ubiega/ją się o dofinansowanie stanowią element strategii  
w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. 
 
W przypadku realizacji projektu z zakresu promocji gospodarczej regionu przez 
jednostki samorządu terytorialnego (ich spółki celowe, związki lub stowarzyszenia) 
ocenie podlega czy projekt zgodny z dokumentem pn. „Kierunki promocji 

gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego”, stanowiący załącznik do Regulaminu. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

Tak/nie (niespełnienie kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe 

 
 
 
 

Liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

Minimalna liczba 

punktów niezbędna 

do spełnienia 

kryterium  

C.2.1 

Wpisywanie się projektu 
przedsiębiorstw 

w regionalną strategię inteligentnej 
specjalizacji 

Zakres projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo lub sieć przedsiębiorstw  
wpisuje się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

0 – Nie 
3 – Tak 

n/d 
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C.2.2 
Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości 

 
W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo/sieć przedsiębiorstw: 

• wyszuka i pozyska8 partnerów na rynku docelowym:  2 pkt. 

• wejdzie na nowe zagraniczne rynki zbytu – 3 pkt., 
W wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, jej spółka celowa, 
związek lub stowarzyszenie: 

• wzmocni  system obsługi i wspomagania inwestycji zagranicznych  – 2 pkt., 
• wypromuje tereny inwestycyjne położone w województwie kujawsko-

pomorskim – 3 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 
 

0 – 5 według 
oceny 

2 pkt. 

C.2.3 
Realizacja wskaźników dla 

Poddziałania 1.5.2 

 
Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa biorące udział  
w projekcie: 

• zwiększą przychody ze sprzedaży produktów/usług na eksport9 (rozumianych 
jako relacja przychodów ze sprzedaży produktów/usług na eksport na koniec 
roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu  do wartości docelowej w rok po zakończeniu projektu): 

� poniżej 2% - 0 pkt., 
� od 2% do 5% - 2 pkt. 
� powyżej 5% do 7% - 3 pkt., 
� powyżej 7% - 5 pkt., 

• podpisze przynajmniej 1 kontrakt handlowy zagraniczny – 2 pkt.  
Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, 
jej spółka celowa, związek lub stowarzyszenie: 

• podejmie negocjacje z przynajmniej 1 przedsiębiorcą planującym podjąć 
działalność na promowanym/ych terenie/ach inwestycyjnym/ch w wyniku 
realizacji projektu – 2 pkt. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników. 

0 – 7 według 
oceny 

2 pkt. 

                                                           
8 Przedsiębiorca/sieć przedsiębiorstw podpisze list intencyjny z partnerem na docelowym rynku zagranicznym 
9
 Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tzw. sprzedaż 

wewnątrzwspólnotowa.  Jednakże na potrzeby przedmiotowego konkursu pojęcie eksportu jest traktowane jako wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w Polsce, niezależnie od 

tego czy rynek zbytu znajduje się na terytorium UE czy poza nią. 
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C.2.4 
Komplementarność z innymi 

przedsięwzięciami 

 
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ 
zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? 
Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
treść załączników 
 

Nie – 0 
Tak - 1 

n/d 

 


