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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

w ramach projektu grantowego „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” 

dla konkursu IMP.02.2022 

 KRYTERIA FORMALNE 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 

1. Poprawność złożenia wniosku  Weryfikacji podlega: 
- czy wniosek został nadany w terminie i do właściwej instytucji 
wskazanej w Regulaminie Konkursu, 
- czy wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek w danym 
naborze. 

TAK/NIE 

2. Kompletność i poprawność 
wypełnienia wniosku 

Weryfikacji podlega: 
- czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze i zawiera 
wszystkie strony, 
- czy wniosek jest wypełniony w języku polskim, 
- czy wszystkie obligatoryjne pola wniosku zostały wypełnione, 
- czy wniosek został podpisany przez uprawnioną osobę. 

TAK/NIE 

3. Załączniki Weryfikacji podlega czy do wniosku załączono wszystkie 
wymagane załączniki oraz czy są one kompletne, tj.: 
 - wersję elektroniczną wniosku i załączników, 
- budżet projektu, 
- wyliczenie spadku przychodów (jeżeli jest wymagane), 
- dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spadek przychodów, 

TAK/NIE 
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- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 
pomoc de minimis wraz z Oświadczeniem o uzyskanej pomocy 
de minimis, 
- oświadczenie o statusie MŚP, 
- dokumentacja potwierdzająca wysokość kosztów. 

4. Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 

Weryfikacji podlega: 
- czy wnioskodawca deklaruje, że jest mikro lub małym 
przedsiębiorcą, 
- czy PKD główny wnioskodawcy zawiera się w katalogu 
wskazanym w Regulaminie Konkursu i widnieje jako główny PKD 
co najmniej od 01 stycznia 2019 r. 
- czy działalność gospodarcza jest prowadzona co najmniej od 
01 stycznia 2019 r. 
- czy siedziba wnioskodawcy znajduje się w woj. pomorskim. 

TAK/NIE 

5. Kwalifikowalność projektu Weryfikacji podlega: 
- czy projekt jest zgodny z założeniami określonymi w 
Regulaminie Konkursu, 
- czy projekt jest zlokalizowany w województwie pomorskim, 
- czy okres realizacji projektu jest zgodny z terminem 
określonym w Regulaminie Konkursu, 
- czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z 
progami (min/max) określonymi w Regulaminie Konkursu, 
- czy projekt dotyczy PKD zawartego w katalogu wskazanym w 
Regulaminie Konkursu. 

TAK/NIE 

6. Polityki horyzontalne Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w 
projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania: 
- zrównoważonego rozwoju, 
- równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

TAK/NIE 
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z niepełnosprawnościami, 
- równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia 

1. Zakres rzeczowy projektu Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego 
zgodności z celem polegającym na odbudowie, zwiększeniu 
odporności  i zdobywaniu nowych przewag konkurencyjnych, 
kompleksowości, konstrukcji budżetu, osiągnięcia 
deklarowanych efektów/wskaźników.  
Ocena przyjętych rozwiązań technicznych pod kątem spełniania 
obowiązujących norm i standardów (jeżeli zasadne) oraz 
efektywnego wykorzystania zasobów. 

TAK/NIE 

2. Budżet projektu Weryfikacja poprawności i kompletności montażu finansowego 
oraz  poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu 
o zasady wskazane w Regulaminie konkursu. 
Ocena budżetu projektu polegająca na weryfikacji nakładów na 
realizację projektu z uwzględnieniem ich niezbędności i 
adekwatności (zasadności i wysokości) w kontekście 
planowanych do uzyskania efektów/wskaźników. Weryfikacja 
zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z 
zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w Regulaminie 
konkursu. 

TAK/NIE 
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3. Pomoc publiczna Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadami pomocy de 
minimis. 

TAK/NIE 

4. Gotowość do realizacji i 
utrzymania projektu 

Weryfikacji podlega czy grantobiorca posiada zasoby niezbędne 
do realizacji projektu (w tym wkład własny oraz prawo do 
dysponowania nieruchomością) oraz czy zapewnione zostanie 
utrzymanie celów projektu w okresie trwałości. 

TAK/NIE 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE ROZSTRZYGAJĄCE 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Maksymalna liczba punktów 

1. Spadek przychodów Średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku 
do 2019 r. 
Metodologia liczenia spadku przychodów i przyznawania 
punktów została opisana w załączniku nr 2 do wniosku o 
udzielenie grantu. 
5 punktów za spadek przychodów na poziomie 25% i więcej . 
Punktacja za spadek przychodów między 0 a 25% zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do wniosku o udzielenie grantu. 

 
5 

2. Wkład własny Zapewnienie wkładu własnego powyżej minimalnego 
wymaganego poziomu określonego w Regulaminie konkursu 
(30%). 
1 punkt za każde 2 punkty procentowe zwiększonego wkładu 
własnego, maksymalnie do 20 punktów procentowych. 

 
10 

3. Rozwiązania cyfrowe oraz 
proekologiczne 

- 10 punktów jeżeli w projekcie zastosowano rozwiązanie 
cyfrowe lub proekologiczne z katalogu zawartego w 
Regulaminie konkursu, 
 

 
20 
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- 5 punktów jeżeli w projekcie zastosowano rozwiązanie 
cyfrowe lub proekologiczne spoza katalogu zawartego w 
Regulaminie konkursu, 
 
Maksymalnie będą punktowane 2 rozwiązania, przy czym w 
pierwszej kolejności będą przyznawane punkty za rozwiązania z 
katalogu. 
 

4. Ukierunkowanie na rozwiązania 
cyfrowe oraz proekologiczne 

Zastosowane rozwiązania cyfrowe i/lub proekologiczne są 
dominującą częścią projektu, tj. stanowią co najmniej 60% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

10 

5. Dywersyfikacja działalności - 15 punktów jeżeli w wyniku realizacji projektu grantobiorca 
wprowadzi do swojej oferty nowe produkty bądź usługi. 

 
15 

6. Rekompensata Covid-19 - 10 punktów jeżeli wnioskodawca nie otrzymał wsparcia w 
ramach naboru RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20. 

10 

Razem 70 

 


