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KARTA OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW  DOSTĘPU WNIOSKU NA VR 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 
Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.4 
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 9.4.1 
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

projekt: „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr RPKP.09.04.01-04-0002/18 
 
 

(Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie Wniosku) 

Lp. Nazwa kryterium Informacja o sposobie oceny TAK NIE Uzasadnienie 

1.  Wniosek złożony w  terminie 
 

Ocena dokonywana na podstawie analizy 
złożonych dokumentów 

   

2.  Wniosek złożony w sposób określony w 
Regulaminie naboru  voucherów 
rozwojowych dla PS 

Ocena dokonywana zgodnie z opisem 
sposobu złożenia Formularza Wniosku 

   

3. 1Wnioskodawca ma siedzibę lub oddział  na 
terenie województwa K-P według stanu na 
dzień 31.12.2020r. W okresie od 

Ocena dokonywana na podstawie KRS     
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. 31.12.2020r. do dnia złożenia Wniosku 
działalność  nie została zawieszona. 

4. 2
. 
Wnioskodawca spełnia definicję mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorcy 
wynikającą z załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Ocena dokonywana na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy  

   

5. 3
. 
Wnioskodawca nie przekroczył kwoty 
limitu pomocy de minimis.  
Pomoc de minimis może być udzielona 
Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy 
brutto łącznie z wartością innej pomocy de 
minimis otrzymanej przez jednego 
przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, 
w okresie bieżącego roku i dwóch 
poprzednich lat podatkowych nie 
przekracza kwoty stanowiącej 
równowartość 200.000 euro,  
a w przypadku przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w sektorze 
drogowego transportu towarów – 100.000 
euro. 

Ocena dokonywana na podstawie informacji 
zawartych w Formularzu pomocy de-minimis 

   

6. 6
. 
Wnioskodawca  prowadzi aktywną 
działalność gospodarczą nie krócej niż od 
31.12.2020 r.  

Ocena dokonywana na podstawie KRS     
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7. 8
. 
Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 
dotyczących pomocy państwa [art.3 ust.3 
lit.          d Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (Dz. Urz. UE L z 2013 r., Nr  347, 
s.289)]. 

Ocena dokonywana na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy  

   

8. 9
. 
Wnioskodawca nie prowadzi działalności 
w następujących sektorach: 
1) rybołówstwa i akwakultury,  
2) produkcji podstawowej produktów 
rolnych, 
3) przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych jeżeli: 
a) wysokość pomocy ustalana jest na 
podstawie ceny lub ilości takich produktów 
nabytych od producentów podstawowych 
lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorstwa objęte pomocą, 
b) przyznanie pomocy zależy od faktu 
przekazania jej w części lub w całości 

Ocena dokonywana na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy  
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producentom surowców, 
4) na działalność związaną z wywozem do 
państw trzecich lub państw członkowskich, 
tzn. nie jest możliwe udzielenie pomocy 
bezpośrednio związanej z ilością 
wywożonych produktów, tworzeniem i 
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub 
innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności wywozowej, 
5) pomocy uwarunkowanej 
pierwszeństwem korzystania z towarów 
krajowych w stosunku do towarów 
sprowadzanych z zagranicy. 
 

9. 1
0
. 

Przedmiot zakupów nie dotyczy 
przedsięwzięć wskazanych w  
Rozporządzeniu nr 1301/2013 jako 
przedsięwzięcia, na które nie może być 
udzielano pomoc, tj.: 
1) wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i 
wyrobów tytoniowych, 
2) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych, 
3) redukcji emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z listy działań wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,  

Ocena dokonywana na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy  
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4) infrastruktury portów lotniczych. 
 

10. 1
1
. 

W odniesieniu do Wnioskodawcy nie 
zachodzą przesłanki określone w § 5 pkt 8 
Regulaminu udzielania voucherów dla 
przedsiębiorstw. O voucher nie mogą się 
ubiegać: 
1) wykluczone z możliwości otrzymania 
środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich, na podstawie art. 
207 o finansach publicznych, 
2) na których ciąży obowiązek zwrotu 
pomocy wynikający z decyzji KE uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 
wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 
TFUE, 
3) karane na mocy zapisów ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.), 

Ocena dokonywana na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy  
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4) karane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a 
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. 
Dz. U. 2015 r. poz. 1212), 
5) prowadzące działalność, o której mowa 
w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013r.). 
 

11.  Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i wymaganiami 
ochrony środowiska 

Ocena dokonywana na podstawie Wniosku    

12.  Zgodność projektu z zasadą równości 
kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

Ocena dokonywana na podstawie Wniosku    
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CZĘŚĆ II -  KRYTERIA DOSTĘPU  
 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
TAK NIE Uwagi 

1.  Wnioskodawca złożył prawidłowo wypełniony Wniosek.    

2.  Wnioskodawca załączył prawidłowo wypełnione wszystkie niezbędne załączniki.    

3.  Okres realizacji wniosku zgodny z limitami określonymi w Regulaminie naboru 
wniosków na  voucher rozwojowy. 

   

4.  Wnioskowana wartość zakupów zgodna z limitem określonymi w Regulaminie.    

 
 

 

 

*Jeśli zaznaczono tak, przekazywany jest do oceny merytorycznej, jeśli nie Wnioskodawca zostaje poinformowany o tym fakcie. 

 

Imię i nazwisko oceniającego podpis Formularz spełnia kryteria dostępu TAK/NIE 
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI DLA OCENIAJĄCEGO 
 
 

Oświadczam, że:  
 

Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z 
tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Beneficjentem pomocy.  

Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w stosunku 
pracy lub umowy- zlecenia z Beneficjentem pomocy.  

Nie pozostaję z Beneficjentem pomocy w takim stosunku prawnym rodzinnym lub zawodowym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z 
posiadaną wiedzą.  

Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.  

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych 
mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i 
zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać 
ujawnione stronom trzecim.  

Imię i nazwisko oceniającego: 
 

Data, miejscowość i podpis:  
 
 
 

 


