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Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria Wniosku o udzielenie Grantu 

 

 

Kryteria formalne: 

1) Czy Wnioskodawca złożył komplet wymaganych dokumentów? (możliwość uzupełnienia) (TAK 

(również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

2) Czy Wnioskodawca złożył Wniosek o udzielenie Grantu na aktualnym formularzu? (możliwość 

uzupełnienia) (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 

3) Czy Wnioskodawca złożył Wniosek w o udzielenie grantu w wyznaczonym terminie?  (TAK, NIE – 

negatywna ocena formalna, wniosek odrzucony). Możliwość złożenia Wniosku w kolejnej rundzie 

naboru. 

4) Czy Wnioskodawca posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? (TAK, NIE – wniosek odrzucony) 

5) Czy siedziba Wnioskodawca znajduje się na terenie ZIT WrOF? (TAK, NIE – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony)  

6) Czy Wnioskodawca spełnia kryterium MŚP (zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.)? (TAK, NIE – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

7) Czy Wnioskodawca korzystał ze wsparcia finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój 

przedsiębiorczości, Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB? (TAK - 

negatywna ocena formalna, NIE)  

8) Czy okres realizacji Usługi jest zgodny z ogłoszeniem naboru i Regulaminem konkursu na wybór 

grantów i RPO WD? (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 

9) Czy wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania dla Projektu „Granty na 

usługi doradcze – inteligentne inwestycje w rozwój MŚP”? W ramach tego kryterium będzie 

weryfikowany poziom dofinansowania oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych.  

(TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena formalna, Wniosek 

odrzucony) 

10) Czy Projekt grantowy jest zgodny z zakresem wsparcia określonym w Regulaminie? (TAK (również 

po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena formalna, Wniosek odrzucony) 

11) Czy Wnioskodawca  jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania? (TAK – negatywna 

ocena formalna, Wniosek odrzucony, NIE) 

12) Czy Wnioskodawca potwierdził (oświadczył), że jest w stanie sfinansować Usługę? (możliwość 

uzupełnienia) (TAK (również po uzupełnieniu), NIE (po uzupełnieniu) – negatywna ocena 

formalna, Wniosek odrzucony) 
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Kryteria merytoryczne:  

1)  Czy zaplanowana Usługa doradcza pozwoli na rozwiązanie przedstawionego problemu 

Przedsiębiorcy?  (TAK, NIE – negatywna ocena merytoryczna, wniosek odrzucony)                                     

2) Czy wydatki są kwalifikowalne i niezbędne do realizacji celów Projektu?  (TAK, NIE – negatywna 

ocena merytoryczna, wniosek odrzucony) 

3) Czy projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje? (TAK, NIE – negatywna ocena 

merytoryczna, wniosek odrzucony – dotyczy tylko rundy naboru,  poświęconej wyłącznie 

projektom wpisującym się w RIS; w pozostałych rundach odpowiedź NIE – nie powoduje 

odrzucenia wniosku)                                     

4) Czy Projekt sprzyja stymulacji współpracy przedsiębiorcy z IOB? (TAK, NIE – negatywna ocena 

merytoryczna, wniosek odrzucony)       

5) Czy zakres Usługi jest zgodny z regulaminem naboru wniosku o udzielenie Grantu?   (TAK, NIE – 

negatywna ocena merytoryczna, wniosek odrzucony)                                   

6) Czy Usługa doradcza ma charakter ciągły lub okresowy lub jest związana ze zwykłymi kosztami 

operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne 

usługi prawnicze lub reklama? (TAK - negatywna ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony, NIE) 

7) Czy Wnioskodawca poprawnie dobrał i oszacował wskaźniki?   (TAK, NIE – negatywna ocena 

merytoryczna, Wniosek odrzucony) 

8) Czy Wykonawca lub potencjalny Wykonawca Usługi spełnia definicję IOB? (TAK, NIE – negatywna 

ocena merytoryczna, Wniosek odrzucony) 

 


