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Załącznik nr 13 

 

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

§1 

Komisja Oceny Wniosków 

1. Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości /udzielenie 
wsparcia pomostowego, dokonuje Komisja Oceny Wniosków, którą powołuje Beneficjent.  

2. W skład komisji wchodzą: przewodniczący/z-ca przewodniczącego, sekretarz oraz eksperci 
powołani przez Beneficjenta.  

3. W posiedzeniu Komisji mogą również wziąć udział fakultatywnie wydelegowani pracownicy  
IP RPO WD (w roli obserwatorów, z prawem wglądu do dokumentów i protokołów z posiedzeń 
Komisji).  

4. Osoby wchodzące w skład Komisji Oceny Wniosków przy ocenie wniosków winny respektować 
zasady obowiązujące zarówno u Beneficjenta, jak i w poszczególnych Powiatowych Urzędach 
Pracy, realizujących w partnerstwie projekt pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych”.  

5. Beneficjent ma obowiązek powiadomienia IP RPO WD o planowanym terminie posiedzenia KOW  
na co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem (w celu spełnienia powyższego wymogu, 
istnieje możliwość przesłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
opiekuna projektu). 

6. Komisja dokonuje oceny merytorycznej poprawnych formalnie wniosków w oparciu o Kartę 
oceny merytorycznej. (Załącznik nr 3 FAL do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) 

7. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.  
W przypadku stwierdzenia we wniosku na etapie oceny merytorycznej uchybienia natury 
formalnej, nie podlega on ocenie merytorycznej i zostaje przekazany  ponownie do oceny 
formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie oceny merytorycznej wniosku. 

8. Ocena jest dokonywana w terminie do 30 dni roboczych od dnia zakończenia składania 
wniosków w oparciu o następujące kryteria związane z udzielaniem pomocy de minimis: 
 cel i przedmiot realizowanego przedsięwzięcia, 
 wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia, 
 intensywność pomocy de minimis, 
 maksymalne wartości pomocy de minimis, 
oraz w oparciu o wymagania merytoryczne wraz z przypisaną im punktacją i uzasadnieniem dla 
przyznanej oceny (minimum 3 zdania w ramach każdej z części oceny): 

 wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania i utrzymania 
rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej), 

 operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń), 
 kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia), 
 niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przewidzianych  

w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości. 
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9. Beneficjent może narzucić dodatkowe kryteria oceny wniosków oraz załączonych do nich 
biznesplanów, które jego zdaniem pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie dotacji, ale muszą 
być one zgodne z podstawowymi zasadami polityki wspólnotowej, w tym m.in. zasadą równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn. 

10. W przypadku oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego osoba 
oceniająca zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia dokonanej 
oceny w oparciu o  kryteria: 
 cel i przedmiot udzielonego wsparcia pomostowego, 
 wydatki kwalifikowane, 
 intensywność pomocy de minimis, 
 maksymalna wartość pomocy de minimis. 

11. Członkowie - Eksperci zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami 
projektowymi/dokumentami obowiązującymi we właściwym PUP(w przypadku oceniania 
wniosków osób bezrobotnych ubiegających się o dotację ze środków PUP w ramach projektu 
„Własny biznes nie jest dla wybranych”) jak również do podpisania w odniesieniu do ocenianego 
przez siebie Wniosku Deklaracji bezstronności. Niepodpisanie Deklaracji bezstronności pozbawia 
Członka - Eksperta Komisji możliwości oceny danego Wniosku. 

12. Oceny merytorycznej danego wniosku dokonują dwie osoby – członkowie KOW, w oparciu o 
Kartę oceny merytorycznej z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości 
zastosowanych procedur.  

13. Ocena poszczególnych kryteriów we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości będzie dokonywana w skali punktowej (zakres od 0 do 100 pkt). 

14. Elementem zachowania zasady bezstronności oraz przejrzystości stosowanych procedur jest 
podpisanie przez członków KOW oraz obserwatora przed przystąpieniem do prac KOW 
Deklaracji poufności. (Załącznik nr 18) 

15. Członkowie Komisji oraz Obserwator z ramienia IP RPO WD nie mogą być związani  
z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, 
który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 

16. Oceniającego i Uczestnika/Uczestniczkę Projektu wnioskującego o środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości/ wsparcie pomostowe nie może łączyć związek małżeński, pożycie faktyczne, 
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej oraz pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia. Oceniający nie może być związany z 
Uczestnikiem/Uczestniczką z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli. W przypadku stwierdzenia 
takiej zależności oceniający jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o 
tym fakcie Przewodniczącego i wycofania się z oceny danego Wniosku. 

17. W przypadku określonym w pkt. 16  Wniosek jest kierowany do oceny innego Członka - 
Eksperta Komisji wybranego w drodze losowania. Zdarzenie to powinno być odnotowane w 
Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 

18. W przypadku zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych ubiegających się o ośrodki 
finansowe na rozwój przedsiębiorczości  Wniosek podlega dwuetapowej ocenie: KOW (wg zasad 
opisanych w niniejszym Regulaminie) oraz zespołu powołanego przez właściwy PUP (wg zasad 
obowiązujących w danym PUP) – zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminach 
poszczególnych PUP.  
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19. Ocena merytoryczna dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną dwóch ocen) 
stanowić będzie podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, 
uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.  

20. Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania 
wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 60% punktów możliwych 
do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej.  

21. W przypadku rozbieżności wynoszących co najmniej 30 pkt pomiędzy ocenami (przy czym 
ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić 60% punktów możliwych do uzyskania) Wniosek 
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poddawany jest dodatkowej 
ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego 
Oceniającego ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych 
przez trzeciego Oceniającego i punktów przyznanych przez tego z dwóch Oceniających, którego 
ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego Oceniającego. Jeżeli różnice między liczbą punktów 
przyznanych przez trzeciego Oceniającego, a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z 
dwóch Oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę stanowi suma średniej 
arytmetycznej punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny 
trzeciego Oceniającego oraz z oceny tego z dwóch Oceniających, który przyznał Wnioskowi 
większą liczbę punktów. 

22. Komisja może podjąć decyzję o: 
 przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/wsparcie  pomostowe,  
 negocjacji Wniosku,  
 odrzuceniu Wniosku.  

23. Członkowie -  Eksperci oceniający dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego proponują niższą niż 
wnioskowana kwotę dofinansowania (poprzez wspólnie wypracowane stanowisko) w przypadku 
zidentyfikowania kosztów, które uznają za nieuzasadnione (np. za niezwiązane  
z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członkowie - 
Eksperci, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania, powinni brać pod uwagę, czy 
po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we Wniosku o przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego będzie nadal 
wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 

24. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wypracowują wspólne 
stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania, a następnie 
zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej.  

25. W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, Wniosek o przyznanie 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie wsparcia 
pomostowego zostaje skierowany do opinii trzeciego członka Komisji, wybranego losowo 
spośród oceniających powołanych do KOW. Decyzję o ostatecznej kwocie dofinansowania 
podejmuje Przewodniczący KOW w oparciu o zbieżne stanowisko trzeciego oceniającego z 
jednym z dwóch oceniających. 

26. KOW może skierować Wniosek do negocjacji, jeżeli na etapie rozpatrywania Wniosku  
o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie wsparcia 
pomostowego wykażą np. błędne założenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu odnośnie 
wydatków kwalifikowanych. W ramach negocjacji Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo 
dokonania korekt w złożonym  Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój 
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przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Ostateczną decyzję w sprawie 
wysokości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podejmuje w tym 
przypadku podmiot udzielający dotacji.  

27. Wnioski, w których podane są koszty niekwalifikowane nie podlegają negocjacjom w zakresie 
tych kosztów. W takim przypadku Komisja obniża ogólną kwotę dotacji o koszty 
niekwalifikowane. 

28. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez Członka - Eksperta nie może 
przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Uczestnik/Uczestniczka Projektu. 

29. Oceniający może odrzucić (ocenić negatywnie) Wniosek o przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w przypadku, gdy 
podczas oceny stwierdzi, że planowana działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania 
pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie 
oceny merytorycznej oraz w Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 

30. Dokonanie oceny na Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Członek- Ekspert 
Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego 
zatwierdza kartę oceny własnoręcznym podpisem.  

31. W sytuacji, gdy Beneficjent nie będzie posiadał odpowiednich środków na wypłatę wszystkich 
wnioskowanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może negocjować wysokość 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu, tak 
aby zapewnić środki dla możliwie największej liczby Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

32. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości  Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego sporządza  
i zatwierdza listę Wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby 
uzyskanych punktów oraz wskazuje Wnioski, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia 
finansowego (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów z ogólnej sumy punktów, zaś  
w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów)  
w ramach dostępnych środków na dany rodzaj wsparcia określonych we wniosku  
o dofinansowanie projektu Beneficjenta.  

33. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych i ubiegających się o dotację z PUP, ocena 
KOW jest wraz z oceną powołanego zespołu oceniającego PUP przedstawiana właściwemu 
Dyrektorowi PUP, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie przyznania bądź nie przyznania 
osobie bezrobotnej/uczestnikowi/uczestniczce środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości.  

34. Komisja po dokonaniu oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości sporządza: 
 listę rankingową Wniosków ocenionych pozytywnie, z wyłonieniem  Wniosków 

rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego i nierekomendowanych (ze 
względu na wyczerpanie 85% limitu środków); 

 listę rankingową Wniosków ocenionych negatywnie, ze względu na nieosiągnięcie limitu 60 % 
punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem lub ocenionych negatywnie 
ze względu na niespełnienie pozostałych kryteriów ubiegania się  
o dofinansowanie.  
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35. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników/Uczestniczek Projektu uzyska identyczną liczbę 
punktów w ramach każdego kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku 
komisyjnego losowania, w którym będą uczestniczyć min. 2 osoby wchodzące w skład KOW.  

36. Uczestnicy Projektu, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe w ramach puli środków 
limitu 85% środków do wykorzystania w ramach listy podstawowej będą mogli rozpocząć 
procedurę rejestracji działalności gospodarczej i podpisać Umowę na przyznanie wsparcia 
finansowego. Pozostała pula środków na dotacje 15% pozostałego limitu środków zostanie 
przyznana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. 

37. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół (zawierający informacje z przebiegu prac Komisji),  
w tym załączoną listę ocenionych wniosków. 

38. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami 
Uczestników/Uczestniczek projektu o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje 
Beneficjent.  

39. Beneficjent lub Partner projektu - właściwy PUP zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania każdego Uczestnika Projektu o wynikach oceny jego wniosku w terminie 5 dni 
roboczych od ogłoszenia ww. listy.   

40. Beneficjent lub Partner projektu – właściwy PUP podpisuje z Uczestnikiem/Uczestniczką 
Projektu, którego wniosek został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania Umowę na 
otrzymanie wsparcia finansowego /Umowę o przyznaniu wsparcia pomostowego, które określają 
w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowią podstawę ich wypłacenia. 
 

§2 Procedura odwoławcza 

1. Odwołanie mogą złożyć osoby, których Wnioski uzyskały negatywną ocenę lub nie uzyskały 
wsparcia z powodu wyczerpania 85% limitu środków. 

2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu, którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości został oceniony negatywnie przez KOW (nie otrzymał wsparcia) ma prawo,  
w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć 
do Biura Projektu pisemny wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z przedstawieniem dodatkowych 
wyjaśnień/informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień (o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu). 

3. Za dzień doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu zawiadomienia z informacją o 
negatywnym  wyniku oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości będzie uznawany dzień, w którym zostanie odebrana przesyłka polecona 
zawierająca pismo. W przypadku, gdy przesyłka polecona nie zostanie odebrana, za dzień 
otrzymania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zawiadomienia zostanie uznana data 
wystawienia przez pocztę drugiego awizo.  

4. Komisja w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia odwołania przez Uczestnika Projektu,  
dokonuje powtórnej oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, przy czym każdy Wniosek oceniany jest przez 2 osoby i nie mogą to być te 
same osoby, które oceniały go wcześniej.  

5. Dofinansowanie uzyskają Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, które zajmą pierwsze pozycje na liście rankingowej w ramach procedury 
odwoławczej i uzyskają liczbę punktów co najmniej równą ostatniemu wnioskowi z podstawowej 
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listy rankingowej, któremu przyznano dofinansowanie, do wyczerpania 15% pozostałego limitu 
środków (tj. 15% z całkowitej puli środków  planowanych do przyznania dotacji inwestycyjnych). 

6. Beneficjent wysyła do wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu do 5 dni roboczych od dnia 
dokonania ponownej oceny Wniosków, informację o wynikach oceny oraz wzywa osoby, którym 
przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do: 

 dokonania czynności poprzedzających zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia 
finansowego – dotyczy zarejestrowanych w PUP osób bezrobotnych; 

 złożenia w określonym terminie załączników do Umowy o przyznanie środków 
finansowych – dotyczy osób biernych zawodowo. 

7. W sytuacji niewykorzystania puli środków po rozpatrzeniu procedury odwoławczej (z 15% puli 
środków) Beneficjent może środki rezerwy wykorzystać na przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości oraz/lub realizację wsparcia pomostowego. 

8. Procedura odwoławcza nie dotyczy Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 

9. Z przeprowadzonych czynności dokonania oceny sporządza się protokół z posiedzenia Komisji 
Oceny Wniosków, który zawiera co najmniej: 

  określenie terminu i miejsca posiedzenia; 

  dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta Komisji Oceny Wniosków  
w określonym składzie wraz z podpisaną listą obecności członków Komisji; 

 deklaracje poufności podpisane przez członków Komisji i deklaracje poufności  w przypadku 
Obserwatora/ów jeśli uczestniczył/li w posiedzeniu; 

 upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku, gdy Przewodniczący 
wyznaczył Zastępcę; 

 informację o kwocie przeznaczonej na udzielenie wsparcia finansowego; 

 Karty oceny merytorycznej Wniosków wypełnione i podpisane przez Członków- Ekspertów 
Komisji, którzy przeprowadzali ocenę Wniosków; 

 Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
wraz ze wskazaniem Członków- Ekspertów Komisji, którzy je ocenili, ocenami 
poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, uszeregowanych  
w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez 
Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do 
otrzymania wsparcia finansowego;  

 Listę rankingową Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem 
członków Komisji, którzy podjęli decyzję (TAK/NIE), w sprawie udzielenia wsparcia 
podpisaną przez Przewodniczącego /Zastępcę Przewodniczącego, 

  inne istotne dokumenty. 

10. Wymagania wskazane w ust. 9 mają zastosowanie także do protokołu sporządzanego z prac 
Komisji dla powtórnej oceny dokonywanej w ramach procedury odwoławczej. 
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Załącznik do Regulaminu KOW:  

1. Załącznik nr 1 KOW – Deklaracja poufności  

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zgadzam się brać udział w procedurze oceny Wniosków Uczestników/Uczestniczek Projektu o 
otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 8.3 w projekcie „Własny biznes nie 
jest dla wybranych”, 

 zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa (w tym regulaminu 
KOW)  obowiązującego w projekcie,   

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

 zobowiązuję się 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. 

Oświadczam, że nie jestem osobą zatrudnioną u Beneficjenta w ramach umowy o pracę lub na 
podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach zadań realizowanych w projekcie.* 

Imię i 
nazwisko 

 

Podpis  

Data  

 

 

 

*nie dotyczy Sekretarza, Przewodniczącego/ Zastępcy Przewodniczącego 


