
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 
 
 

Kryteria wyboru uczestników oraz skala punktowa 

 

 

Lp. Opis/pytanie Dokument źródłowy Skala punktowa 

Kryteria Formalne 

1 

Wniosek został złożony  

we wskazanym  

w Regulaminie terminie 

Data wpływu wniosku do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie 

TAK 

NIE 

2 

Wszystkie wymagane  

we wniosku rubryki są 

wypełnione 

Analiza wniosku o uczestnictwo w targach/misjach 

w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii  

i Mazur 2017+” 

TAK 

NIE 

3 

Do wniosku zostały 

dołączone wszystkie 

wymagane załączniki: 

- Formularz informacji 

przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de 

minimis 

- Oświadczenie dotyczące 

wykluczenia z udzielenia 

pomocy de minimis 

- Oświadczenie 

Beneficjenta 

o otrzymanej pomocy de 

minimis 

Analiza ilości załączników do wniosku  

o uczestnictwo w targach/misjach w ramach 

projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 

2017+” 

TAK 

NIE 

4 

Wszystkie wymagane  

w załącznikach rubryki  

są wypełnione 

Analiza załączników do wniosku o uczestnictwo  

w targach/misjach w ramach projektu „Promocja 

gospodarcza Warmii i Mazur 2017+” 

TAK 

NIE 

5 

Do udziału w misji został 

zgłoszony jeden 

przedstawiciel 

reprezentujący 

Przedsiębiorcę 

Załącznik nr 1 do wniosku o uczestnictwo  

w targach/misjach w ramach projektu „Promocja 

gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”. pkt. 3 Osoba 

zgłoszona do udziału w misjach/targach 

TAK 

NIE 

6 

Przedsiębiorca jest 

zarejestrowany  

i prowadzi działalność 

gospodarczą na terenie 

Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego 

Dane na podstawie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS  

lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej (EDG)  

TAK 

NIE 

7 

Przedsiębiorca działa 

minimum 2 lata na terenie 

Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego 

Dane na podstawie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS  

lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej (EDG) 

TAK 

NIE 



 

8 

Uzyskana pomoc de 

minimis nie przekracza 

granicznej kwoty w euro 

Informacja w Załączniku nr 1 oraz Załączniku  

nr 7 do Regulaminu pozwolą określić pozostały 

limit do wykorzystania pomocy de minimis1   

TAK 

NIE 

9 

Przedsiębiorca posiada 

zakres działalności zgodny  

z tematyką organizowanej 

misji 

Dane na podstawie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS  

lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej (EDG) 

TAK 

NIE 

10 

Przedsiębiorca świadczy 

usługi bądź oferuje 

produkty, które mogą być 

przedmiotem współpracy 

Deklaracja Wnioskodawcy we Wniosku (Załącznik 

nr 1 do Regulaminu) 

TAK 

NIE 

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia jednego z Kryteriów Formalnych, należy zakończyć ocenę jego Wniosku.  

Kryteria Rankingowe 

6 

Przedsiębiorca prowadzi 

działalność na terenie Warmii 

i Mazur dłużej niż 2 lata (na 

dzień złożenia Wniosku) 

Dane na podstawie Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS  

lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej (EDG) 

Za okres działania 

2 – 4 lata – 2 pkt 

Za okres działania 

powyżej 4 lat – 3 

pkt. 

7 Wielkość przedsiębiorcy   

Oświadczenie Wnioskodawcy we Wniosku 

wg. Kwalifikatora PARP 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu, Załącznik nr 5 

do Regulaminu) 

Mikro – 4 pkt 

Małe – 3 pkt 

Średnie – 2 pkt 

Inne – 0 pkt 

8 

Udział eksportu  

w całkowitej sprzedaży  

za ostatni rok kalendarzowy 

Deklaracja Wnioskodawcy we Wniosku 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

0-10% – 6 pkt 

<10% – 5 pkt 

<20% – 4 pkt 

<30% – 3 pkt 

<40% – 2 pkt 

<50% – 1 pkt 

<60% – 0 pkt 

Łącznie maksymalnie 13 pkt 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rozporządzenie 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.U.UE.L.2013.352.1 z dnia 2013.12.24) 

http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_1407_2013_pl.pdf
http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_1407_2013_pl.pdf

