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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER
I.

Lp.

KRYTERIA DOSTĘPU

Kryterium

1.

W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci
następującym zindywidualizowanym wsparciem:
1) Działania szkoleniowe, w szczególności z:
technik analiz przyczyn niepowodzenia
w ramach poprzedniej działalności
gospodarczej, planowania kierunków
rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu
analizy luk kompetencyjnych na poziomie
przedsiębiorstwa biorącego udział
w projekcie,
2) Działania szkoleniowe dotyczące wsparcia
w prowadzeniu obecnej działalności
gospodarczej,
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- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Działania projektowe wynikają z zapisów dokumentu Polityka Nowej
Szansy Ministerstwa właściwego ds. Gospodarki Działanie 4: Nowa
szansa (ponowne rozpoczynanie działalności gospodarczej). Założone
w ramach kryterium rodzaje wsparcia zmierzają do stworzenia
dogodnych warunków dla osób, które po doświadczeniu porażki
biznesowej chciałyby osiągnąć sukces w ponownie prowadzonej
działalności gospodarczej.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

Tak

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli ww. działania oraz opis
sposobu ich wykonania określony w kryterium znajdą się we wniosku
o dofinasowanie.

Treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
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2.

Kryterium

3) Działania doradcze związane bezpośrednio
z działaniami szkoleniowymi o których
mowa w pkt. 1 - 2.
Wszystkie działania w projekcie będą
dopasowane do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli
działalność gospodarczą. Wnioskodawca łącznie
z Partnerami (jeśli dotyczy) na etapie realizacji
projektu zapewni zindywidualizowane wsparcie
dla przedsiębiorców wynikające z analizy ich
potrzeb.
Okres realizacji projektu nie przekracza 36
miesięcy i projekt kończy się nie później niż 30
czerwca 2023 r.

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

Przez działania szkoleniowe należy rozumieć wszelkie działania, które
pozwalają na rozwój przedsiębiorców w nich uczestniczących, tj.
szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe.
Przez działania doradcze rozumie się wszelkie działania, które
pozwalają na rozwój przedsiębiorców w nich uczestniczących, tj.
doradztwo, mentoring, coaching.

Realizacja trzyletnich projektów pozwoli na udzielenie
kompleksowego wsparcia przedsiębiorcom, którym jest ono
najbardziej potrzebne w celu uniknięcia błędów poprzedniej
działalności oraz wdrożenia usprawnień mających na celu osiągnięcie
sukcesu w nowym biznesie.
Tak

3.

Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie
więcej niż jeden raz we wnioskach
o dofinansowanie złożonych w konkursie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta
i za zgodą IOK będzie istniała możliwość zmiany okresu realizacji
projektu poza limit określony w kryterium, jeśli w opinii IOK taka
zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi
rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK terminie.
Kryterium wynika z konieczności zagwarantowania zasobów
i gotowości podmiotów do realizacji projektów. Ograniczenie ma na
celu zwiększenie motywacji do składania lepszych jakościowo
projektów w ramach konkursu. Kryterium będzie oceniane na
podstawie wniosku o dofinansowanie.

Nie
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4.

Kryterium

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) Kryterium ma na celu efektywne wydatkowanie środków oraz wybór
w ramach projektu obejmie wsparciem minimum projektów gwarantujących osiągnięcie wskaźników zapisanych w PO
200 przedsiębiorstw ponownie podejmujących
WER dla Działania.
działalność.
Na etapie kontraktowania, IOK dopuszcza możliwość negocjacji
z Wnioskodawcami w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia liczby
przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem w projektach.
Celem negocjacji będzie realizacja wskaźników w konkursie, przy
jednoczesnym spełnieniu przedmiotowego kryterium dostępu.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

Tak

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji
projektu, na wniosek Beneficjenta i za zgodą IOK, będzie istniała
możliwość zmniejszenia liczby przedsiębiorstw planowanych do
objęcia wsparciem w ramach projektu.
5.

6.

Średni koszt wsparcia w ramach projektu
przedsiębiorstwa ponownie podejmującego
działalność nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich
pracownicy) z sektora MMŚP ponownie
rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy

Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji wskaźników zapisanych
w PO WER.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku. Kryterium
będzie spełnione jeżeli średnia wielkość wsparcia będzie zgodna
z kryterium.
Do średniego kosztu przypadającego na przedsiębiorstwo w ramach
projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku
zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania
w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom
z niepełnosprawnościami.
Kryterium ma na celu zaadresowanie wsparcia do ściśle określonej
grupy docelowej, którą są przedsiębiorcy prowadzący w przeszłości
działalność, która została zakończona. Ze względu na posiadane

Tak

Tak
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7.

Kryterium

w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu zaprzestali prowadzenia działalności
gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu ponownie
podjęli działalność gospodarczą formie
jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako
wspólnicy spółki prawa handlowego.
Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy)
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku
objęli działaniami szkoleniowymi lub doradczymi
minimum 50% MMŚP przewidzianych do objęcia
wsparciem w złożonym projekcie.

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

doświadczenie, umiejętności oraz pomysły, firmy te mogą osiągać
wyższe obroty, poziom zatrudnienia, wpływać na postawy
przedsiębiorcze całego społeczeństwa, a co równie ważne walczyć ze
stygmatyzacją przedsiębiorcy, którego wcześniejsza działalność
zakończyła się niepowodzeniem.

Kryterium ma na celu wybranie podmiotu/ów posiadającego/ych
doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub doradczych na
rzecz MMŚP. W związku z powyższym Wnioskodawca łącznie
z Partnerami (jeśli dotyczy) zobowiązany jest do wykazania, iż objął
działaniami szkoleniowymi lub doradczymi minimum 50% liczby
MMŚP przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie.

Tak

Ocena kryterium dokonywana będzie na podstawie załączonego do
wniosku o dofinansowanie oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.
8.

W skład personelu odpowiadającego za
zarządzanie projektem wchodzić będzie osoba
posiadająca co najmniej roczne,
udokumentowane doświadczenie w realizacji
projektów, w ramach których udzielana była
pomoc publiczna/ pomoc de minimis
przedsiębiorcom w trakcie 3 lat przed terminem
złożenia wniosku.

Kryterium ma zagwarantować, żeby projekty były zarządzane przez
osoby z doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej/ pomocy de
minimis, co pozwoli na sprawną i terminową realizację projektu.
Ocena kryterium dokonywana będzie na podstawie załączonego do
wniosku o dofinansowanie oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.
Życiorys zawodowy ww. osoby oraz dokumenty potwierdzające
posiadane doświadczenie (np. referencje) będą weryfikowane po
podpisaniu umowy.

Tak
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Kryterium

9.

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli
dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół
trenerów, posiadających udokumentowane
doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych
z zakresu tematów, w ramach których oferować
będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców
w projekcie, w wymiarze co najmniej 120 godzin
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku.
Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli
dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół
doradców, posiadających udokumentowane
doświadczenie w realizacji działań doradczych
z zakresu tematów, w ramach których oferować
będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców
w projekcie, w wymiarze co najmniej 150 godzin
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku.

2

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów
dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w
trakcie oceny 2

Kryterium ma na celu zagwarantowanie realizacji wysokiej jakości
wsparcia przedsiębiorcom dzięki zaangażowaniu do projektu
doświadczonych trenerów/ doradców, którzy posiadają
doświadczenie w realizacji działań przewidzianych w konkursie.
Ocena kryterium dokonywana będzie na podstawie załączonego do
wniosku o dofinansowanie oświadczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu.

Tak

Życiorysy zawodowe trenerów/ doradców (w tym psychologów) oraz
dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (np. referencje)
będą weryfikowane przed rozpoczęciem realizacji działań w projekcie.
Wskazana liczba godzin dotyczy każdego trenera/ doradcy włączanego
do składu zespołu.

Treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym
w regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).
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II.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;

Liczba punktów
premiujących

Lp.

Kryterium

1.

1. Wsparciem zostaną objęte MMŚP, których właściciele
w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była
aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.
a) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 40 %
wskazanych przedsiębiorstw wniosek otrzyma 5 pkt,
b) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 60 %
wskazanych przedsiębiorstw wniosek otrzyma 10 pkt.
Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) oprócz
form stacjonarnych zapewni również możliwość zdalnego
udzielania firmom doradztwa, o którym mowa w kryterium nr
1 pkt 3, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych np. za
pośrednictwem Internetu.

Kryterium ma na celu preferowanie MMŚP, którzy
prowadzili działalność gospodarczą co najmniej 18
miesięcy zanim jej zaprzestali, gdyż posiadają oni większe
doświadczenie co może przełożyć się na efektywniejsze
wykorzystanie wsparcia otrzymanego w ramach projektu.

Kryterium ma na celu uproszczenie i ułatwienie
przedsiębiorcom i pracownikom udziału w projekcie bez
szkody dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Dodatkowo zdalny sposób świadczenia doradztwa
pozwoli na bieżąco reagować na potrzeby
przedsiębiorstwa objętego wsparciem.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku.
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Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie
zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze co
najmniej ½ etatu.

Osoba z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020.
Kryterium ma na celu promowanie zaangażowania osób
z niepełnosprawnością w projektach
współfinansowanych ze środków UE.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści
złożonego wniosku o dofinansowanie projektu POWER.
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2.

3.
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