Załącznik nr 3

Kryteria wyboru Wniosków o przyznanie Stypendium relokacyjnego „Live more. Pomerania” w ramach projektu grantowego „Invest in
Pomerania 2020”
KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW – Tabela nr I
Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia

Weryfikacja poprawności złożenia wniosku, tj.: czy został złożony w terminie i miejscu wskazanym
w Zasadach przyznawania Stypendium relokacyjnego „Live more. Pomerania” oraz czy dokumenty zostały
sporządzone w języku polskim.

TAK / NIE

2. Kompletność i poprawność wniosku Weryfikacja czy wniosek został przygotowany poprawnie, jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane
i załączników
załączniki, załączniki są poprawne.

TAK / NIE

3. Kwalifikowalność wnioskodawcy

Weryfikacja czy wnioskodawca spełnia warunki określone w Zasadach przyznawania Stypendium
relokacyjnego „Live more. Pomerania”, w tym m.in. w zakresie statusu MŚP, daty rejestracji działalności na
terenie województwa pomorskiego, obszarów działalności oraz ograniczenia dotyczącego liczby złożonych
wniosków.

TAK / NIE

4. Zgodność wniosku z celem naboru

Weryfikacja czy wniosek jest zgodny z celem i planowanym zakresem wsparcia określonymi w Zasadach
przyznawania Stypendium relokacyjnego „Live more. Pomerania”.

TAK / NIE

5. Kwalifikowalność okresu
zatrudnienia pracowników

Weryfikacja czy okres, w którym zatrudniony zostanie pracownik relokowany jest zgodny z warunkami
określonymi w Zasadach przyznawania Stypendium relokacyjnego „Live more. Pomerania”,.

TAK / NIE

6. Pomoc de minimis

Weryfikacji podlega zgodność wniosku z zasadami udzielania pomocy de minimis, w tym czy realizacja
zapisów wniosku nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w
ramach pomocy de minimis oraz weryfikacja limitu już udzielonej pomocy de minimis.

TAK / NIE

1. Poprawność złożenia wniosku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.
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7. Dofinansowanie

Weryfikacji podlega poprawność i spójność wniosku w zakresie wnioskowanej kwoty dofinansowania z
zasadami wynikającymi z dokumentu Zasady przyznawania Stypendium relokacyjnego „Live more.
Pomerania”,

TAK / NIE

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM „Live more. Pomerania” – Tabela nr II
Definicja kryterium

Opis znaczenia/
liczba punktów

Ocena czy przedmiot działalności Wnioskodawcy jest zgodny z celami projektu IiP2020 w zakresie
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzmocnienia marki gospodarczej województwa pomorskiego
poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w sektorach priorytetowych na jego terytorium.
Cele projektu IiP2020 oraz określenie sektorów priorytetowych dostępne są pod niniejszym adresem
www.arp.gda.pl.

TAK – 1 pkt /
NIE – 0 pkt

Ocena czy przedmiot działalności jest zgodny ze wskazanym Porozumieniem na rzecz Inteligentnych
2. Zgodność z Porozumieniem na rzecz
Specjalizacji Pomorza w zakresie wskazanym w Zasadach przyznawania stypendium relokacyjnego „Live
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
more. Pomerania”.

TAK – 1 pkt /
NIE – 0 pkt

Ocena czy zgłoszone stanowiska pracy są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności
3. Ocena zgłoszonych stanowisk pracy
Wnioskodawcy, która wpisuje się we wskazane Porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji
do obsadzenia w ramach relokacji
Pomorza.

TAK – 1 pkt /
NIE – 0 pkt

4. Ocena zasadności pozyskania
pracowników spoza terenu
województwa pomorskiego

Ocena czy w przypadku zgłoszonych przez Wnioskodawcę stanowisk pracy występują niedobory kadrowe
na rynku pracy w województwie pomorskim.

TAK – 1 pkt /
NIE – 0 pkt

5. Ocena planowanych działań
Ocena czy planowane działania zmierzające do obsadzenia wolnych miejsc pracy są wystarczająco
zmierzających do obsadzenia wolnych
szczegółowe i realne do wykonania.
miejsc pracy

TAK – 1 pkt /
NIE – 0 pkt

Nazwa kryterium

1. Zgodność z celami IiP2020

Ocena całkowita
Decyzję w sprawie przyznania Stypendium „Live more. Pomerania” podejmuje Zarząd ARP S.A. po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji instrumentów wsparcia wydanej na
podstawie ww. kryteriów przyznania Stypendium (Tabela nr II) .
Rekomendację Komisji instrumentów wsparcia otrzymują wnioski, które spełniły wszystkie Kryteria weryfikacji wniosków (uzyskały ocenę TAK w tych kryteriach) oraz Kryteria
przyznawania Stypendium.
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