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PODDZIAŁANIE 6.5.2  Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji 
 
 
KRYTERIA FORMALNE 

 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
(0-1) 

Wymogi formalne - wniosek: 

1. 
ZłoŜenie wniosku we 
właściwej instytucji 

Wniosek wraz z załącznikami naleŜy przesłać do Departamentu 
WdraŜania Programów Operacyjnych (DPO) w Ministerstwie 
Gospodarki w wersji papierowej i na nośniku danych. Wniosek o 
dofinansowanie wraz z załącznikami naleŜy złoŜyć w wersji 
papierowej i elektronicznej (na nośniku danych), w zamkniętej 
kopercie, oznakowanej zgodnie z informacją podaną w ogłoszeniu 
o rozpoczęciu naboru i dostarczyć osobiście, listem poleconym lub 
pocztą kurierską do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Gospodarki. 

 

2. 
ZłoŜenie wniosku w ramach 
właściwego 
działania/poddziałania 

Wniosek został złoŜony na formularzu wniosku właściwym dla 
poddziałania 6.5.2. 

 

 

 

3. 

ZłoŜenie wniosku w 
terminie wskazanym przez 
instytucję odpowiedzialną za 
nabór projektów 

Wniosek, wraz z załącznikami wymaganymi na etapie składania 
wniosku, został złoŜony w terminie naboru wniosków – zgodnie z 
informacją umieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa 
Gospodarki. 

W przypadku programów promocji o charakterze ogólnym 
wniosek o dofinansowanie naleŜy złoŜyć nie później niŜ 30 dni 
przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze 
ogólnym do którego Wnioskodawca zgłasza swój udział. 

W przypadku branŜowego programu promocji wniosek o 
dofinansowanie naleŜy złoŜyć przed terminem rozpoczęcia 
pierwszego z działań promujących, w którym Wnioskodawca 
będzie brał udział. 

 

4. 
Kompletność dokumentacji 
wymaganej na etapie 
aplikowania 

Oznacza: 
-   kompletność wniosku, tj. wniosek zawiera wszystkie strony; 
-   kompletność załączników, tj wniosek zawiera wszystkie 

wymagane załączniki; 
-   złoŜenie 1 egzemplarza papierowej wersji wniosku o 

dofinansowanie wraz załącznikami oraz 1 toŜsamego 
egzemplarza elektronicznej (w formacie PDF) wersji wniosku o 
dofinansowanie. Wersja elektroniczna musi być czytelna oraz 
zgodna z dokumentacją przedkładaną w formie papierowej, w 
szczególności uwidocznione muszą być podpisy i pieczęcie, 
którymi została opatrzona wersja papierowa dokumentacji 
aplikacyjnej.  

Ocenie podlega równieŜ poprawność formalna dołączonych do 
wniosku załączników.  

 

5. 

Wniosek wraz z 
załącznikami został 
przygotowany zgodnie z 
właściwą instrukcją  

Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w tym 
wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w Instrukcji do wniosku  oraz 
ewentualnymi innymi instrukcjami/ zaleceniami odnoszącymi się 
do dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o 
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dofinansowanie.  

Kryterium nie dotyczy części opisowych (merytorycznych) 
wniosku. 

Wymogi formalne - wnioskodawca: 

1. 
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy w ramach 
działania 

Wnioskodawcami w ramach poddziałania 6.5.2 mogą być 
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający 
siedzibę,  w przypadku osób fizycznych adres głównego miejsca 
wykonywana działalności gospodarczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wnioskodawca jest przedsiębiorcą na dzień składania wniosku o 
dofinansowanie. W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w 
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, 
str. 3) za przedsiębiorstwo uwaŜa się podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. 
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem 
lub inną działalnością, a takŜe spółki lub konsorcja prowadzące 
regularną działalność gospodarczą. . 

 

2. 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność i ma siedzibę, a 
w przypadku osoby 
fizycznej – miejsce 
zamieszkania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej 
wnioskodawca ma siedzibę/adres głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej na terytorium RP. 

Oceny dokonuje się na podstawie danych zawartych w części II 
wniosku o dofinansowanie „Identyfikacja Wnioskodawcy”. 

 

3. 

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie na 
podstawie art. 207 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych 

Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.): jeŜeli:  
 
1) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako 

autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych 
lub dokumentów potwierdzających nieprawdę lub 

2)    na skutek okoliczności leŜących po stronie beneficjenta nie 
zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu w 
przypadku projektów infrastrukturalnych lub nie zrealizował 
celu projektu, lub 

3)    nie zwrócił środków w terminie, lub 
4)   okoliczności powodujące wykorzystanie środków niezgodnie 

z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranie środków 
nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, wystąpiły wskutek 
popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, 
podmiot upowaŜniony do dokonywania wydatków, a w 
przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - 
osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu 
czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia 
przestępstwa przez wyŜej wymienione podmioty został 
potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym. 

 
Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja 
wzywająca do zwrotu dofinansowania, wydana na podstawie art. 
207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych stała się ostateczna, zaś 
kończy się z upływem trzech lat od dnia dokonania zwrotu tych 
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środków. JeŜeli okoliczności, o których mowa w ww. pkt 1 i 4, 
zostały stwierdzone po dniu, w którym decyzja wzywająca do 
zwrotu dofinansowania stała się ostateczna, okres wykluczenia 
rozpoczyna się od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 

Ocena spełniania tego kryterium odbywa się na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy zawartego we wniosku o 
dofinansowanie. Weryfikacja prawdziwości oświadczenia ma 
miejsce przed zawarciem umowy o dofinansowanie. 

 

Wymogi formalne - projekt: 

1. 
Projekt jest realizowany na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (jeśli dotyczy) 

Siedziba/adres głównego miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej Wnioskodawcy mieści się na terytorium RP, 
natomiast w ramach poddziałania wspierane będą projekty, 
których rzeczywista realizacja moŜe mieć miejsce zarówno na 
terytorium RP jak i poza nim. 

 

2. 
Realizacja przedsięwzięcia 
mieści się w ramach 
czasowych działania PO IG 

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji  
projektu mieści się w ramach czasowych programów promocji, 
do których wnioskodawca zgłosił swój udział.   

W przypadku branŜowego programu promocji kosztami 
kwalifikującymi się do objęcia wsparciem będą wydatki 
poniesione od dnia zawarcia umowy o realizację branŜowego 
programu promocji do upływu 30 dnia od dnia zakończenia 
branŜowego programu promocji. 

W przypadku programu promocji o charakterze ogólnym 
kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą będą wydatki 
poniesione od dnia opublikowania listy programów promocji o 
charakterze ogólnym do upływu 30 dnia od dnia zakończenia 
programu promocji o charakterze ogólnym w którym 
wnioskodawca będzie brał udział. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu nie moŜe 
wykraczać poza końcową datę realizacji Programu tj. poza 
dzień 31 grudnia 2015 r., przy czym środki muszą zostać 
wydatkowane i rozliczone przed końcem okresu 
programowania. 

 

      3. 

Wnioskowana kwota 
wsparcia jest zgodna z 
zasadami finansowania 
projektów obowiązujących 
dla  działania  

Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę wsparcia 
zgodnie z: 
-przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, 
-przy zachowaniu odpowiednich dla działania pułapów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków 
i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w 
programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 
133, poz. 892, z późn. zm.).  

 

4. 

Projekt jest zgodny z 
politykami horyzontalnymi 
wymienionymi w art. 16 i 17 
Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006 (zgodnie z 
deklaracją wnioskodawcy) 

Wnioskodawca deklaruje, Ŝe projekt jest zgodny z politykami 
horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Wyjaśnienie kryterium znajduje się w Części Ogólnej 
Przewodnika. 

 

5. Przedmiot projektu nie 
dotyczy rodzajów 

Badane jest na podstawie PKD/EKD oraz opisu projektu we 
wniosku o dofinansowanie, czy działalność Wnioskodawcy której 
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działalności wykluczonych z 
moŜliwości uzyskania 
wsparcia w ramach danego 
działania PO IG (jeśli 
dotyczy) 

dotyczy projekt moŜe być wspierana w ramach PO IG.  
Działalności wykluczone ze wsparcia zostały wskazane w § 1 ust. 
3 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 15 lipca 2010 r. w 
sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w 
programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 
133, poz. 892, z późn. zm.)  

 
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE DLA PODDZIAŁANIA 6.5. 2 PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 
 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
(0-1) 

1. 

Okres realizacji projektu 
nie wykracza poza ramy 
czasowe branŜowego 
programu promocji lub  
programu promocji o 
charakterze ogólnym 

W tym kryterium sprawdzane będzie, czy okres realizacji projektu 
nie będzie wykraczał poza ramy czasowe branŜowego programu 
promocji lub programu promocji o charakterze ogólnym, w 
którym planuje wziąć udział Wnioskodawca. 

 

2. 

Wnioskodawca zgłosił 
udział w branŜowym 
programie promocji lub 
programie promocji o 
charakterze ogólnym 

Ocena kryterium będzie dokonywana na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy, Ŝe zgłosił swój udział w branŜowym programie 
promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. 
Sposób dokonania zgłoszenia do programu promocji określony 
został w ogłoszeniu o naborze.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE  
 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
(0-1) 

1. 
Projekt jest zgodny z 
zakresem i celami 
poddziałania 6.5.2 POIG 
 

Ocena kryterium polega na sprawdzeniu, czy projekt jest spójny z 
dokumentami programowymi, w szczególności czy cel projektu i 
jego uzasadnienie są zgodne z celami 
poddziałania 6.5.2 PO IG, zamieszczonymi w Szczegółowym 
Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka oraz warunkami udzielania wsparcia określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 15 lipca 2010 r. w 
sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu 
udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w 
programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  Weryfikacji 
podlegać będzie m.in.  moŜliwość zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych i moŜliwość 
przyczynienia się do wykreowania polskich specjalności 
eksportowych, polskich marek.   
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2. 

Wskaźniki produktu i 
rezultatu są:  
- obiektywnie 
weryfikowalne, 
- odzwierciedlają załoŜone 
cele projektu, 
- adekwatne do danego 
rodzaju produktu 

W ocenie kryterium oceniający dokonuje analizy spójności między 
celami projektu opisanymi we wniosku o dofinansowanie 
a wskaźnikami realizacji celów. Właściwa prezentacja celów 
projektu pozwoli na ich łatwą identyfikację oraz przełoŜenie na 
konkretne wartości. KaŜda kwantyfikowana wartość celu 
(wskaźnik) musi mieć swój odpowiednik w postaci wyznaczonego 
celu, ale nie kaŜdy cel musi być przedstawiony w postaci 
liczbowej, gdyŜ niektóre cele mogą być celami jakościowymi, w 
związku z tym nie da się ich zapisać w postaci wskaźników 
mierzalnych. 
Przez produkt naleŜy rozumieć osiągnięcie bezpośredniego efektu 
realizacji projektu (rzeczy materialne lub usługi), mierzonego 
konkretnymi wielkościami. 
Rezultat naleŜy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące 
Wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu 
realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z 
dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie 
nastąpiły u Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. 
Wskaźniki produktu, które są związane wyłącznie z okresem 
wdraŜania projektu, mogą być podawane wyłącznie za okres, w 
których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z 
terminami podanymi w harmonogramie realizacji projektu. 
Wskaźniki rezultatu mogą być przedstawiane za okres nie 
wcześniejszy niŜ wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich 
wynikiem. 
W ocenie istotne będzie wykazanie w stosunku do podanych 
wartości bazowych wskaźników podstawy tych informacji, w 
postaci dokumentów źródłowych, na których oparto wartość 
bazową do wskaźnika. Dokumenty te muszą być dostępne podczas 
kontroli projektu. 
Oceny dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie. 
Przykładowe wskaźniki produktu: 

• liczba imprez promocyjnych, w których przedsiębiorca 
będzie brał udział,   

• liczba działań promocyjnych, w których uczestniczył 
przedsiębiorca, 

• liczba spotkaniach biznesowych z potencjalnymi 
kontrahentami z przedsiębiorcą,  

• liczba zakupionych materiałów promocyjnych. 
 
Przykładowe wskaźniki rezultatu: 

• liczba pozyskanych nowych rynków zagranicznych, 
• liczba nowych produktów lub usług eksportowych, 
• liczba nawiązanych kontaktów z nowymi partnerami 

zagranicznymi (np. liczba szacowana na koniec realizacji 
projektu), 

• liczba podpisanych kontraktów handlowych, 
• liczba realizowanych nowych kontraktów handlowych, 
• liczba nowych potencjalnych partnerów handlowych. 

 
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 17 wniosku  
o dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji 

 
 
 
 
 
 

3. 

Planowane wydatki są 
uzasadnione, racjonalne i 
adekwatne do zakresu i 
celów projektu oraz celów 
poddziałania 

Na podstawie analizy powiązania wskazanych wydatków z 
charakterystyką projektu poddane jest ocenie, czy wskazane 
wydatki są uzasadnione z punktu widzenia określonych dla 
projektu celów, racjonalnie wyliczone i adekwatne do zakresu 
projektu. 
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Oceniający weryfikuje zadeklarowane przez wnioskodawcę 
wydatki kwalifikowane pod kątem niezbędności kaŜdego wydatku 
dla realizacji projektu oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów.  
Dodatkowo ocenia się, czy wydatki kwalifikujące się do objęcia 
pomocą są zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 
przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej 
na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach 
poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn. zm.). 
Oceny dokonuje się na podstawie:  

− pkt 13 wniosku o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 
programach promocji o charakterze ogólnym; 

− pkt 14 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowych 
programach promocji. 

4. 

Wnioskodawca posiada 
zasoby umoŜliwiające 
rozwój eksportu 
 

W zaleŜności od rodzaju prowadzonej działalności sprawdzane 
jest w szczególności, czy przedsiębiorca: 
- zatrudnia co najmniej dwóch pracowników, którzy zajmują się 
eksportem produktów, towarów, usług lub  
- posiada sieć dystrybucyjną umoŜliwiającą eksport jego 
produktów lub  
- posiada zagranicznych kooperantów lub  
- system sprzedaŜy produktów, towarów, usług za granicę.  
Dodatkowo będzie weryfikowane, czy wnioskodawca posiada 
wystarczające zasoby techniczno-organizacyjne, w tym środki 
finansowe, moce produkcyjne, warunki lokalowe, organizację i 
logistykę sprzedaŜy.    
Ponadto sprawdzana będzie na podstawie opisu, liczba 
posiadanych etatów, których zakres obowiązków w 100% 
obejmuje zadania związane z prowadzeniem działalności 
eksportowej wnioskodawcy. Oceniane będzie takŜe czy kadra 
wykonującą ww. zadania posiada doświadczenie i niezbędną 
wiedzę w zakresie pełnionych obowiązków. Dodatkowo 
weryfikowane będzie, czy wnioskodawca posiada pracowników 
odpowiedzialnych wyłącznie za obsługę poszczególnych rynków 
objętych programem promocji. 
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 13.4 wniosku o 
dofinansowanie udziału w branŜowych programach promocji. 
 

 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE SPECYFICZNE DLA  PROJEKTÓW 
DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W BRAN śOWYM PROGRAMIE PROMOCJI 
 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
(0-1) 

1. 

 Wnioskodawca zobowiązał 
się do udziału w działaniach 
promujących, stanowiących 
co najmniej 50 % liczby 
działań przeznaczonych dla 
przedsiębiorców w 
branŜowym programie 
promocji. 
 

Ocena kryterium będzie polegała na wyliczeniu procentowego 
udziału wnioskodawcy w działaniach promujących 
przeznaczonych dla przedsiębiorców w branŜowym programie 
promocji według następującego wzoru: liczba przedsięwzięć, w 
których przedsiębiorca deklaruje udział/liczba wszystkich 
przedsięwzięć promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców 
do realizacji w branŜowym programie promocji x 100%.  
Wyliczony w ten sposób procent będzie jednoznacznie podawał 
czy wnioskodawca spełnia niniejsze kryterium. 
Wyliczenie ww. wskaźnika będzie dokonywane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie oraz informacji zawartych w 
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branŜowym programie promocji realizowanym na podstawie 
umowy o realizację branŜowego programu promocji zawartej w 
ramach poddziałania 6.5.1 POIG pomiędzy ministrem właściwym 
do spraw gospodarki a wyłonionym przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki podmiotem (realizatorem branŜowego programu 
promocji).  
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 12 wniosku o 
dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji. 
 

2. 

Prowadzona przez 
wnioskodawcę działalność 
określona według kodu 
Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) lub 
Europejskiej Klasyfikacji 
Działalności (EKD) mieści 
się w katalogu rodzajów 
działalności gospodarczej 
określonym w branŜowym 
programie promocji   

Ocena kryterium będzie polegała na sprawdzeniu, czy zgodnie z 
informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie 
prowadzona przez wnioskodawcę działalność mieści się w 
katalogu rodzajów działalności gospodarczej określonym w 
branŜowym programie promocji. 
Kryterium będzie sprawdzane na podstawie pkt 11 wniosku o 
dofinansowanie i opisu branŜowego programu promocji 
realizowanego na podstawie umowy o realizację branŜowego 
programu promocji zawartej w ramach poddziałania 6.5.1 POIG 
pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a 
wyłonionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
podmiotem (realizatorem branŜowego programu promocji). 

 
 
 
 
 
 

3. 
Projekt jest spójny z 
działaniami promującymi, 
opisanymi w branŜowym 
programie promocji 

Sprawdzane jest czy Wnioskodawca wybrał do realizacji 
działania, które zostały opisane w branŜowym programie promocji 
zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. gospodarki. 
Ponadto weryfikowana jest zgodność zakresu działań opisanych 
we wniosku z działaniami opisanymi w branŜowym programie 
promocji realizowanym na podstawie umowy o realizację 
branŜowego programu promocji zawartej w ramach poddziałania 
6.5.1 POIG pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki 
a wyłonionym przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
podmiotem (realizatorem branŜowego programu promocji). 
Oceny dokonuje się na podstawie: 
 - pkt 1.1 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowym 
programie promocji, 
- pkt 12 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowym 
programie promocji, 
- pkt 13 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowym 
programie promocji. 
 

 

4. 

Towary lub usługi danego 
rodzaju, które są lub będą 
produkowane lub 
sprzedawane przez 
przedsiębiorcę mieszczą się 
w katalogu, określonym w 
branŜowym programie 
promocji 

Ocena kryterium będzie polegała na sprawdzeniu, czy 
wnioskodawca posiada lub wskaŜe, Ŝe będzie posiadał w swojej 
ofercie handlowej towary lub usługi mieszczą się w katalogu 
towarów lub usług promowanych w ramach branŜowego programu 
promocji. Kryterium to będzie oceniane na podstawie opisu we 
wniosku o dofinansowanie w pkt 13.1 

 

5. 

   
Działania promujące w 
ramach projektu nie 
wykraczają poza terminy 
określone w branŜowym 
programie promocji 

Sprawdzane jest czy zgodnie z informacjami zawartymi we 
wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-
finansowym przedstawionym we wniosku o dofinansowanie okres 
realizacji projektu nie wykracza poza terminy określone w 
branŜowym programie promocji realizowanym na podstawie 
umowy o realizację branŜowego programu promocji zawartej w 
ramach poddziałania 6.5.1 POIG, do którego wnioskodawca 
zgłosił udział.  
Oceny dokonuje się na podstawie: 
- pkt 1.2 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowym 
programie promocji, 
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- pkt 14.1 oraz 14.2 wniosku o dofinansowanie udziału w 
branŜowym programie promocji. 
 

6. 

Harmonogram rzeczowo-
finansowy projektu jest 
czytelny, szczegółowy i 
realny do wykonania 
 

Ocenie podlega czytelność i szczegółowość harmonogramu 
rzeczowo-finansowego przedstawionego we wniosku o 
dofinansowanie oraz to czy zaplanowane w nim działania są 
realne do wykonania. 
Oceny dokonuje się na podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie. 
Badane jest takŜe czy wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym projektu wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą 
nie wykraczają poza okres od dnia zawarcia umowy o realizację 
branŜowego programu promocji, do upływu 30 dnia od dnia 
zakończenia branŜowego programu promocji oraz czy wskazane 
wydatki wpisują się w załoŜenia branŜowego programu promocji, 
o których jest mowa w umowie o realizację branŜowego programu 
promocji. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu nie moŜe 
wykraczać poza końcową datę realizacji Programu tj. poza 
dzień 31 grudnia 2015 r. 
  

 
 
 
 
 
 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE SPECYFICZNE DLA  PROJEKTÓW 
DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W PROGRAMIE PROMOCJI O CHARAKTERZE OGÓ LNYM 
 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
(0-1) 

1. 

Projekt jest spójny z 
działaniami promującymi i 
zakresem opisanym w 
programie promocji o 
charakterze ogólnym 
 

 Sprawdzane jest czy Wnioskodawca wybrał do realizacji i opisał 
we wniosku działanie promocyjne, które zostały opisane w 
programie promocji o charakterze ogólnym zatwierdzonym przez 
ministra właściwego ds. gospodarki. Ponadto weryfikowana jest 
zgodność zakresu działań opisanych we wniosku z działaniami 
opisanymi w programie promocji o charakterze ogólnym. 
 
Ocena dokonywana jest na podstawie pkt 12 wniosku o 
dofinansowanie. 

 
 
 
 
 
 

2. 

Opis działań realizowanych 
w ramach projektu jest 
czytelny, szczegółowy i 
realny do wykonania 
 

Ocenie podlega czytelność i szczegółowość opisu działań 
realizowanych w ramach projektu oraz to czy są one realne do 
wykonania. 
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 12 oraz 13 wniosku o 
dofinansowanie.  

Badane jest takŜe, czy opis działań realizowanych w ramach 
projektu nie zakłada ponoszenia wydatków kwalifikujących się do 
objęcia pomocą poza okresem kwalifikowalnosci (tj. wydatki są 
ponoszone od dnia opublikowania listy programów promocji o 
charakterze ogólnym do 30 dni od dnia zakończenia programu 
promocji, w którym wnioskodawca bierze udział)  
 oraz czy wpisuje się w  ramy czasowe programu promocji o 
charakterze ogólnym. 
 

 
 
 
 
 
 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE   
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Lp. Nazwa kryterium  Opis kryterium  

Ocena 
Min.  0 
Max.  25 

1. 

Wnioskodawca w roku 
obrotowym 
poprzedzającym rok, w 
którym złoŜył wniosek o 
udzielenie wsparcia 
posiadał udział eksportu 
w całkowitej sprzedaŜy 
przekraczający 30 % 

Sprawdzane jest czy wnioskodawca zadeklarował, Ŝe przekracza 
wskazany w kryterium  udział eksportu w całkowitej sprzedaŜy. 
Wyznaczony pułap ma na celu określenie, Ŝe wnioskodawca jest 
juŜ eksporterem towarów/usług. 
 
Eksport usług będzie rozumiany według następującej metodologii. 
Zewnętrzna działalność handlowa to wymiana gospodarcza 
pomiędzy rezydentami (krajowymi osobami fizycznymi, lub 
prawnymi), a nierezydentami (zagranicznymi osobami fizycznymi, 
lub prawnymi). Usługa jest przedmiotem handlu wtedy, gdy 
usługodawca i usługobiorca pochodzą z róŜnych krajów 
niezaleŜnie od miejsca transakcji. 
 
Wnioskodawca moŜe zaliczyć do przychodów z tytułu eksportu 
usług przychody generowane przez handel usługami prowadzony 
na jeden z czterech sposobów – w rozumieniu klasyfikacji 
zawartej w Układzie Ogólnym w sprawie Handlu Usługami GATS 
tj.: 
1. Świadczenie transgraniczne; 
2. Konsumpcja za granicą; 
3. Obecność handlowa; 
4. Przepływ osób fizycznych. 
 
Informacje na temat GATS oraz sposobów świadczenia usług 
dostępne są na stronie Internetowej Ministerstwa Gospodarki 
(link: 
http://www.mg.gov.pl/Clo/WTO/gats/Informacje+ogolne/). 
Ze względu na fakt, Ŝe jest to kryterium fakultatywne – nie są 
wykluczeni ze wsparcia przedsiębiorcy, których eksport we 
wskazanym okresie wynosił mniej niŜ 30 %. 
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 13.5 wniosku  
o dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji, 
 
 

 3 pkt – 31% - 50% 

 5 pkt – 51% - 70% 

 7 pkt 71% -  

2. 
Wnioskodawca posiada 
strategię rozwoju eksportu 

Sprawdzane jest czy wnioskodawca posiada dokument określający 
strategię rozwoju eksportu przedsiębiorstwa precyzujący m. in. 
towary lub usługi eksportowe, obecne i planowane rynki eksportu, 
określona ( ilościowo, wartościowo) obecna i planowana wielkość 
eksportu.  
Ocena będzie dokonywana na podstawie: 
- deklaracji we wniosku o dofinansowanie udziału w programach 
promocji o charakterze ogólnym i opisu głównych załoŜeń 
strategii – pkt 12 wniosku o dofinansowanie, 
- deklaracji we wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowych 
programach promocji i opisu głównych załoŜeń strategii w pkt 
13.6 wniosku o dofinansowanie. 
 

     2 pkt 

3. 

Wnioskodawca prowadzi, 
współpracuje lub 
finansuje badania i rozwój 
produktów lub usług,  
które są/będą stanowiły 
przedmiot eksportu 

Sprawdzane jest, na podstawie deklaracji we wniosku (pkt 13.7  
wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowych programach 
promocji) czy wnioskodawca prowadzi własną działalność 
badawczo-rozwojową bądź  współpracuje z innymi 
przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami w zakresie 
działalności badawczo-rozwojowej lub pozyskuje wyniki prac 
badawczo-rozwojowych poprzez finansowanie działalności B+R. 

   - 5 pkt gdy sam 
prowadzi własną 
działalność b+r, 

- 3 pkt gdy 
współpracuje z 
dwoma lub więcej 
podmiotami 
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Działalność badawczo-rozwojowa musi dotyczyć produktów 
będących przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu.  
Za działalność badawczo - rozwojowa naleŜy rozumieć 
następujące badania naukowe i prace rozwojowe: 
- badania podstawowe - badania obejmujące działalność 

badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w 
celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, 
nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce, 

- badania stosowane - badania obejmujące działalność badawczą 
podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną 
na zastosowanie w praktyce, 

- prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową  
     wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub  
    udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń,  
    usług, procesów, systemów lub metod, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 zał., z późn. zm.). 
Punkty przyznawane za niniejsze kryterium nie podlegają 
sumowaniu. W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi własną 
działalność B+R lub współpracuje z jednym lub większą liczbą 
podmiotów lub finansuje działalność B+R otrzymuje punkty, za tą 
działalność, która jest wyŜej punktowana. 
 

- 2 pkt gdy 
współpracuje z 
jednym 
podmiotem, 

- 1 pkt gdy 
finansuje 
działalność B+R 

 

4. 

Wnioskodawca lub 
podmiot mający co 
najmniej 51% udziałów 
lub akcji w 
przedsiębiorstwie 
Wnioskodawcy posiada na 
produkt będący 
przedmiotem obecnego lub 
planowanego eksportu: 
- patent na wynalazek 
lub 
- prawo z rejestracji 
topografii układów 
scalonych, lub 
- prawo ochronne na 
wzór uŜytkowy lub 
- prawo uŜywania 
oznaczenia geograficznego, 
lub 
- prawo z rejestracji 
wzoru przemysłowego. 
 
  

Wymienione w kryterium prawa własności przemysłowej muszą 
dotyczyć produktu będącego przedmiotem wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Punkty będą przyznane: 
za posiadanie któregokolwiek z wymienionych praw własności 
przemysłowej w Rzeczypospolitej lub innym państwie (w tym 
równieŜ dokumenty patentowe wydane przez Europejski Urząd 
Patentowy oraz świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego 
wydane przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) lub 
za posiadanie praw do wykorzystania wymienionych praw 
własności przemysłowej (np. na podstawie umowy licencyjnej). 
 
 
W przypadku patentu na wynalazek oraz topografii układów 
scalonych Wnioskodawca moŜe uzyskać 5  punktów, w przypadku 
wzoru uŜytkowego oraz prawa uŜywania oznaczenia 
geograficznego 3  punkty, a w przypadku wzoru przemysłowego 2 
punkty. 
 
Punkty przyznawane za posiadanie określonej kategorii praw nie 
podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wnioskodawca 
dysponuje więcej niŜ jednym rodzajem uprawnień (wymienionych 
w kryterium) otrzymuje punkty, za ten z nich, który jest wyŜej 
punktowany. 
 
Za posiadanie prawa własności przemysłowej w RP rozumie się 
wydany przez Urząd Patentowy (zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej) 
odpowiedni dokument, w stosunku do którego uiszczone zostały 
wymagane opłaty: 
−  dokument patentowy (lub jego odpowiednik wydany w innym 
państwie lub przez Europejski Urząd Patentowy), 
− świadectwo ochronne na wzór uŜytkowy (lub jego odpowiednik 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - w przypadku 
patentu na 
wynalazek oraz 
topografii układów 
scalonych - 5   
punktów,  
- w przypadku 
wzoru uŜytkowego 
oraz prawa 
uŜywania 
oznaczenia 
geograficznego  -3  
punkty, 
- w przypadku 
wzoru 
przemysłowego-  2  
punkty. 
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wydany w innym państwie), 
− świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego (lub jego 
odpowiednik wydany w innym państwie lub przez Urząd ds. 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego), 
−  decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii układów 
scalonych (lub jego odpowiednik wydany w innym państwie),  
- decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie 
geograficzne. 
 
Nabycie prawa do wykorzystania praw własności przemysłowej 
moŜe nastąpić m.in. na podstawie umowy cywilno-prawnej, np. 
poprzez zakupienie licencji. 
Umowa cywilno-prawna nabycia prawa własności przemysłowej 
potwierdza posiadanie prawa własności przemysłowej. Dotyczy to 
równieŜ nabycia prawa na zasadach współwłasności. 
 
Zgodnie z zasadą uznania posiadania praw do wykorzystania praw 
własności przemysłowej, punkty zostaną przyznane takŜe w 
przypadku, gdy prawa własności przemysłowej na produkt będący 
przedmiotem eksportu obecnego lub planowanego posiada 
podmiot powiązany kapitałowo (lub naleŜący do grupy 
kapitałowej) z przedsiębiorstwem Wnioskodawcą w udziale 
mniejszym niŜ 51%. Wnioskodawca zobowiązany będzie 
wówczas do przedstawienia potwierdzenia pisemnego posiadania 
prawa do wykorzystania prawa własności przemysłowej w postaci 
umowy licencyjnej na wykorzystanie np. patentu, lub w przypadku 
posiadania przez Wnioskodawcę wyłączności na wykorzystanie 
prawa własności przemysłowej – przedstawienie dokumentu 
patentowego, gdzie zawarta jest informacja na temat podmiotu 
posiadającego wyłączność. 
 
Oceniający przyzna punkty takŜe w sytuacji, gdy Wnioskodawca 
jest współwłaścicielem wymienionych w kryterium praw 
przemysłowych jeśli dotyczą one produktu będącego przedmiotem 
obecnego lub planowanego eksportu.   
 
Dokumentami potwierdzającymi współposiadanie tytułu prawnego 
będą takŜe wyŜej wymienione dokumenty.  
 
Wszystkie zadeklarowane przez Wnioskodawcę dokumenty będą 
weryfikowane na etapie kontroli przedsiębiorcy przez Instytucję 
WdraŜającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, lub innej kontroli 
danego projektu dokonywanej przez inne Instytucje lub organy. 
 
Punkty nie zostaną przyznane za zadeklarowanie posiadania: 
- praw dotyczących ochrony znaków towarowych, 
 
Punkty zostaną przyznane w sytuacjach, w których podmiotem 
uprawnionym z tytułu wymienionych w kryterium praw własności 
przemysłowej,   w odniesieniu do produktu będącego przedmiotem 
obecnego lub planowanego eksportu jest Wnioskodawca, lub 
podmiot mający co najmniej 51% udziałów, lub akcji w 
przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. 
Punkty przyznawane za posiadanie określonej kategorii praw nie 
podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wnioskodawca 
dysponuje więcej niŜ jednym rodzajem uprawnień (wymienionych 
w kryterium) otrzymuje punkty, za ten z nich, który jest wyŜej 
punktowany. 
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1 W sytuacji gdy dostępny budŜet nie wystarczy na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, 
wg kolejności na liście projektów rekomendowanych do wsparcia (wynikającej z liczby punktów). W sytuacji, gdy wartość alokacji 
nie będzie pozwalała na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej fakultatywnej uzyskały 
jednakową liczbę punktów, projekty te będą podane ocenie według kryterium rozstrzygającego I stopnia, a jeśli to kryterium nie 
wyłoni projektu rekomendowanego do wsparcia to projekty będą poddane pod ocenę według kryterium rozstrzygającego II stopnia. 

Oceny dokonuje się na podstawie pkt 13.9 wniosku  
o dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji, 
 

5. 

Wnioskodawca posiada: 
-  akredytowany certyfikat 
  jakości w przedsiębiorstwie 
  zgodny z wymaganiami 
  normy ISO 9001 lub inne 
  certyfikaty branŜowe 
  zawierające w sobie 
  wymagania normy ISO 
  9001 lub 
-  akredytowany certyfikat 
  Systemu Zarządzania BHP 
  zgodny z wymaganiami 
  OHSAS 18001 lub PN-N- 
  18001, lub 
-  akredytowany certyfikat 
  Systemu Zarządzania 
  Środowiskowego zgodny z 
  wymaganiami normy ISO 
  14001 lub rozporządzeniem 
  EMAS. 

Sprawdzane jest, czy we wniosku potwierdzono, Ŝe wnioskodawca 
posiada akredytowany certyfikat dla systemu zarządzania jakością, 
systemu zarządzania środowiskowego i/lub bezpieczeństwem i 
higieną pracy. Kryterium uznaje się za spełnione, jeŜeli 
wnioskodawca w momencie złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
posiada akredytowany certyfikat jakości zgodny z normą ISO 
9001 (bądź inne certyfikaty branŜowe zawierające w sobie 
wymagania normy ISO 9001) lub akredytowany certyfikat 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z 
wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001 i/lub 
akredytowany certyfikat zarządzania środowiskowego zgodny z 
norma ISO 14 001 lub rozporządzeniem EMAS. 
Oceny dokonuje się na podstawie pkt 13.10 wniosku  
o dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji. 
 

 2  pkt za kaŜdy 

Max – 6  pkt 

 
KRYTERIA ROZSTRZYGAJ ĄCE DLA PROGRAMÓW PROMOCJI 1 

 

 
KRYTERIUM ROZSTRZYGAJ ĄCE I STOPNIA 

 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
 

1. 

Udział wydatków na 
działalność B+R w 
działalności gospodarczej 
wnioskodawcy. 

Badany będzie na podstawie informacji zamieszczonych w pkt 
13.8 wniosku o dofinansowanie udziału w branŜowym programie 
promocji udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w 
działalności gospodarczej wnioskodawcy. Dla wyliczenia 
niniejszego wskaźnika wnioskodawca powinien brać pod uwagę 
całkowite wydatki na działalność badawczo-rozwojową, a nie 
tylko na produkty lub usługi, które są/będą przedmiotem eksportu. 
Do oceny będą brane wartości z ostatnich pięciu lat obrotowych  
przedsiębiorcy poprzedzających rok złoŜenia wniosku.    
O uszeregowaniu projektów, w odniesieniu do których byłoby 
stosowane  kryterium rozstrzygające, decydować będzie 
rzeczywista wartość udziału wydatków na działalność B+R w 
działalności gospodarczej wnioskodawcy. 

Za działalność badawczo - rozwojową rozumie się następujące 
badania naukowe i prace rozwojowe: 
- badania podstawowe - badania obejmujące działalność 

badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w 
celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, 

Pkt = wielkość 
udziału 
działalności B+R 
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nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce, 
- badania stosowane - badania obejmujące działalność badawczą 

podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną 
na zastosowanie w praktyce, 

- prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową  
     wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub  
     udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń,  
     usług, procesów, systemów lub metod, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 zał., z późn. zm.). 
Kryterium to będzie weryfikowane podczas kontroli w siedzibie 
Beneficjenta na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej i 
sprawozdań statystycznych Beneficjenta. 

 
KRYTERIUM  ROZSTRZYGAJ ĄCE II STOPNIA 

 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium 
Ocena 
 

1. 

Udział eksportu w 
całkowitej sprzedaŜy w roku 
obrotowym poprzedzającym 
rok, w którym został 
złoŜony wniosek o 
dofinansowanie. 

Udział eksportu w całkowitej sprzedaŜy  w roku obrotowym 
poprzedzającym rok, w którym został złoŜony wniosek o 
dofinansowanie badany będzie na podstawie pkt 13.5 wniosku o 
dofinansowanie udziału w branŜowym programie promocji   
Wartość „0” w tym kryterium, oznaczająca brak eksportu we 
wskazanym okresie, jest dopuszczalna. 
O uszeregowaniu projektów, w odniesieniu do których byłoby 
stosowane  kryterium rozstrzygające, decydować będzie 
rzeczywista wartość udziału eksportu w całkowitej sprzedaŜy w 
roku obrotowym poprzedzającym rok złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie. 
Kryterium to będzie weryfikowane podczas kontroli w siedzibie 
Beneficjenta na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej  
Beneficjenta . 

Pkt = wartość 
udziału eksportu 

  


