
 

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. 

 

 

 

  

Załącznik nr 3 
 
 

Kryteria wyboru Wniosków o przyznanie wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY 
 

KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW – Tabela nr I 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 

1. Poprawność złożenia wniosku 
Weryfikacja poprawności złożenia wniosku, tj.: czy został złożony w terminie i miejscu wskazanym 
w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY oraz 
czy dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. 

TAK / NIE 

2. Kompletność i poprawność wniosku 
i załączników 

Weryfikacja czy wniosek został przygotowany poprawnie, jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane 
załączniki, załączniki są poprawne 

TAK / NIE 

3. Kwalifikowalność wnioskodawcy  
Weryfikacja czy wnioskodawca spełnia warunki określone w dokumencie ZASADY PRZYZNAWANIA 
WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY, w tym m.in. w zakresie statusu MŚP,  obszarów 
działalności, doświadczenia  osób skierowanych do realizacji szkolenia. 

TAK / NIE 

4. Zgodność wniosku z celem naboru 
Weryfikacja czy wniosek jest zgodny z celem i planowanym zakresem wsparcia określonymi w dokumencie 
ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN POMERANIA ACADEMY. 

TAK / NIE 

5. Kwalifikowalność szkoleń 

Weryfikacja czy przedmiot szkoleń (m.in. tematyka zgodna z zakresem ISP, weryfikacja ograniczenia 
dotyczącego  maksymalnej liczby przeszkolonych osób w ramach zakresu tematycznego szkoleń) oraz ich 
okres realizacji jest zgodny z dokumentem ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN 
POMERANIA ACADEMY. 

TAK / NIE  



 Strona 2 z 2 

6. Pomoc de minimis 
Weryfikacji podlega zgodność wniosku z zasadami udzielania pomocy de minimis w tym limitów kwotowych 
pomocy udzielonej na jedno przedsiębiorstwo oraz czy realizacja zapisów wniosku nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach pomocy de minimis. 

TAK / NIE 

7. Dofinansowanie 

Weryfikacji podlega poprawność i spójność wniosku w zakresie wnioskowanej kwoty dofinansowania z 
zasadami wynikającymi z dokumentu ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA SZKOLENIA INVEST IN 
POMERANIA ACADEMY z uwzględnieniem limitów wynikających z podziału dostępnej alokacji na zakresy 
tematyczne szkoleń. 

TAK / NIE 

KRYTERIA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA - Tabela nr II 

Kryterium przyznania dofinansowania jest ranking złożonych wniosków ze względu na efektywność ekonomiczną szkoleń – uszeregowanych malejąco (liczba 
przeszkolonych osób) liczona według następującego wzoru: 
 

EES = [LR/LN] x 100 
 

EES – efektywność ekonomiczna szkoleń 
LR – deklarowana liczba uczestników szkolenia w rozpatrywanym wniosku 

LN – największa deklarowana we wniosku liczba uczestników szkolenia 
 

Wsparcie, w ramach dostępnej alokacji, uzyskują projekty, które uzyskały najwyższy wskaźnik efektywności ekonomicznej szkoleń w ramach danej kategorii 
tematycznej. W przypadku gdy wniosek, który otrzymał najwyższą wartość ww. wskaźnika w ramach wszystkich kategorii tematycznych, wyczerpuje całą 
alokację, wsparcie otrzymuje tylko jeden wniosek. 

 
Decyzję w sprawie przyznania wsparcia na szkolenia INVEST IN POMERANIA ACADEMY podejmuje Zarząd ARP S.A.  


