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WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INTELIGENTNA GOSPODARKA 

WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020. 

 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 

Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r. 

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Rozdział II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020: 

a. w Poddziałaniu 1.2.2 wiersz nr 10 Alokacja otrzymuje brzmienie: „10 857 556,77 w tym: 

Schemat A:  61 607,28. Schemat B:  1 022 582,36, Schemat C:  9 773 367,13” 

b. w Poddziałaniu 1.3.5, w pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów(jeśli dotyczy): 

 dotychczasowe zdanie „Wybór grantobiorców (przedsiębiorców) dokonywany jest w drodze 

naboru otwartego ogłoszonego przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki na 

jakich może zostać udzielony grant oraz kryteriami wyboru grantobiorców,” otrzymuje 

brzmienie: „Wybór grantobiorców (przedsiębiorców) dokonywany jest w drodze naboru 

ogłoszonego przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki na jakich może zostać 

udzielony grant oraz kryteriami wyboru grantobiorców.”, 

 dotychczasowe zdanie „Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać spadek obrotów o co 

najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 r. 

w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.” 

otrzymuje brzmienie:  „Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać łączny spadek obrotów 

o co najmniej 30% w okresie wybranych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 

przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z 3 następujących po sobie miesięcy  2020 r. 

poprzedzających wybrane miesiące lub do łącznych obrotów z analogicznych 3 miesięcy 

kalendarzowych 2019  roku.”, 

 usuwa się dotychczasowe zdania „Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w 

sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych 

zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii (wg dominującego 

PKD). Szczegółowy katalog kodów PKD stanowi załącznik do SZOOP. Dodatkowo 

premiowane będzie płacenie podatków innych niż podatek dochodowy na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego.” a w ich miejsce wprowadza się zdanie: 

„Premiowane będą podmioty o najwyższym spadku obrotów oraz o najdłuższym okresie 

prowadzenia działalności gospodarczej.” 
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2. W rozdziale VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ): w punkcie 4. Kryteria wyboru wniosków 

o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego dotyczącego finansowania kapitału 

obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 (grantobiorcy/przedsiębiorcy) wprowadza się 

następujące zmiany: 

a. W nagłówku tabeli „WARUNKI FORMALNE” dotychczasowe zdanie: „Wnioskodawca może 

zostać wezwany do uzupełnienia wniosku” otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca może zostać 

wezwany do uzupełnienia wniosku, za wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminie”. 

b. w definicji kryterium obligatoryjnego nr 1 „Kwalifikowalność przedsiębiorcy” lit. g otrzymuje 

brzmienie:  

„g) przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku posiada siedzibę / oddział 

/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 

i prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz odprowadza 

swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (decydująca 

jest właściwość urzędu skarbowego znajdującego się na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego)1”; 

c. w definicji kryterium obligatoryjnego nr 2 „Weryfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorcy  

w związku z COVID-19”: 

 lit. a. otrzymuje brzmienie:  

„a. odnotował łączny spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co 

najmniej 30% w ciągu dowolnie wybranych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 

przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie w porównaniu: 

- do łącznych obrotów z 3 następujących po sobie miesięcy 2020 r. poprzedzających 

wybrane miesiące (tj. do porównań nie można uwzględnić grudnia 2019) albo 

- do łącznych obrotów z analogicznych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 2019 

roku2;”, 

 podsumowanie wyliczenia w dotychczasowym brzmieniu: „co na etapie składania wniosku 

o przyznanie grantu przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi 

oświadczeniami.” otrzymuje brzmienie: „co na etapie składania wniosku o przyznanie 

grantu przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami 

oraz dokumentami finansowymi przedsiębiorcy potwierdzającymi odnotowany spadek 

obrotów gospodarczych (przychody ze sprzedaży).”; 

 

 

 

 

                                                 
1 Dane przedstawiane we wniosku o przyznanie grantu. 
2 We wniosku o grant przedsiębiorca przedstawia informacje finansowe z dokumentów księgowych 

prowadzonych zgodnie z przepisami właściwymi dotyczącymi rachunkowości tego podmiotu, to jest: 
- informacje sporządzone na podstawie danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumenty 

potwierdzające spadek obrotów ( księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja 
przychodów pod ryczałt ewidencjonowany), albo 

- dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów 
i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne), 

oraz oświadcza, że w przypadku konieczności weryfikacji tych danych ich kopie będą dostarczone.  
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d. tabela „KRYTERIA PUNKTOWE” otrzymuje brzmienie: 

KRYTERIA PUNKTOWE 

LP. 
NAZWA 

KRYTERIUM 
DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1. 
Spadek obrotów 
grantobiorcy 

 

Przedsiębiorca odnotował łączny spadek obrotów 
gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co 
najmniej 30% w ciągu dowolnie wybranych  
3 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
przypadających w okresie od 1 marca 2020 r. do 
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie w porównaniu do: 
- łącznych obrotów z 3 następujących po sobie 
miesięcy 2020 r. poprzedzających wybrane 
miesiące (tj. do porównań nie można uwzględnić 
grudnia 2019) albo 
- łącznych obrotów z analogicznych 3 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych 2019 roku. 
 
Punkty przyznaje się za różnicę między 
odnotowanym spadkiem obrotów 
zadeklarowanym i ocenianym a dostępowym 
pułapem 30,000% spadku obrotów. Punkty 
przyznawane są za każdy tysięczny punkt 
procentowy ww. różnicy. 
 
Przykład: 
spadek obrotu o 30,000% = 0 pkt 
spadek obrotu o 89,485% - 30,000% = 59,485%; 
59,485% = 59485 przyznanych punktów, gdzie 
0,001% = 1 pkt 

Kryterium punktowe – 
przyznanie 0 punktu nie 
dyskwalifikuje  
z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
Maksymalna liczba punktów: 
70000 
 
Kryterium główne 
 

 

2. 

Czas prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

Długość działalności liczona będzie w pełnych 
latach kalendarzowych, zgodnie ze stanem na 
dzień złożenia wniosku. Za każdy pełny rok 
prowadzenia działalności gospodarczej 
przedsiębiorca uzyskuje 100 pkt, np. 
- mniej niż rok - 0 pkt 
- 1 rok – 100 pkt 
- 2 lata – 200 pkt 
- 3 lata – 300 pkt 
- 4 lata – 400 pkt 
- 5 lat – 500 pkt 
- 6 lat – 600 pkt 
- 7 lat – 700 pkt 
- 8 lat – 800 pkt 
- 9 lat – 900 pkt 
- 10 lat – 1000 pkt 
Itd. 
 
Punkty się nie sumują. Do wyliczania czasu 
prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się 
tylko pełne lata kalendarzowe zgodnie ze stanem 
na dzień złożenia wniosku. 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
dokumentów rejestrowych właściwych ze 
względu na formę organizacyjnoprawną 
wnioskodawcy.  
W odniesieniu do podmiotów podlegających 
wpisowi do KRS – właściwym dokumentem 
rejestrowym będzie odpis z KRS, w odniesieniu do 

Kryterium punktowe –przyznanie 
0 punktu nie dyskwalifikuje  
z możliwości uzyskania 
dofinansowania. 
 Maksymalna liczba punktów 
uzależniona jest od pełnych lat 
prowadzenia działalności 
gospodarczej (licząc na dzień 
złożenia wniosku). Punkty  
w kryterium nie sumują się. 
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osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą – wpis do CEIDG. W przypadku 
wnioskodawców niepodlegających wpisowi do 
KRS ani do CEIDG weryfikacji dokonuje się na 
podstawie zapisów w innych właściwych ze 
względu na formę organizacyjnoprawną 
wnioskodawcy dokumentach rejestrowych – jeżeli 
wnioskodawca na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa podlega obowiązkowi rejestracji 
w innym właściwym rejestrze, a w przypadku 
braku takiego obowiązku (rejestru) na podstawie 
zapisów we właściwych ze względu na formę 
organizacyjnoprawną wnioskodawcy 
dokumentach statutowych/ ustrojowych. 

 

 

e. pod tabelą „KRYTERIA PUNKTOWE” usuwa się zdania: „Maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania = 8 pkt. W przypadku, gdy na liście wniosków o udzielenie grantu znajdą się 

wnioski, które uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje data i czas 

wysłania wniosku o udzielenie grantu w wersji elektronicznej, odnotowane przez generator 

wniosków grantodawcy.”; 

f. po tabeli „KRYTERIA PUNKTOWE” wprowadza się tabelę „KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE” 

w brzmieniu: 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

Lp. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA 

1 
Spadek obrotów 
grantobiorcy  

W przypadku wniosków przedsiębiorców 
ubiegających się o grant, których suma 
punktów uzyskanych z kryteriów: spadek 
obrotów grantobiorcy oraz czas 
prowadzenia działalności gospodarczej 
będzie identyczna, pierwszeństwo uzyskania 
wsparcia w formie grantu uzyskają ci 
wnioskodawcy, którzy wykazali większy 
procentowy spadek obrotów. 

Kryterium rozstrzygające – 
stosowane tylko wtedy, gdy 
ostatnia grupa projektów, które 
mogłyby znaleźć się na liście 
projektów wybranych do 
uzyskania, wsparcia mają tę 
samą liczbę punktów, ale ilość 
pozostałych do 
zakontraktowania środków nie 
pozwalają na pełne 
wykorzystanie alokacji 

2 
FTE – liczba pełnych 
etatów 

W przypadku wniosków przedsiębiorców 
ubiegających się o grant, których suma 
punktów uzyskanych z kryteriów: spadek 
obrotów grantobiorcy oraz czas 
prowadzenia działalności gospodarczej 
będzie identyczna, oraz w przypadku gdy 
procentowy spadek obrotów grantobiorców 
również będzie identyczny, pierwszeństwo 
uzyskania wsparcia w formie grantu uzyskają 
ci wnioskodawcy, którzy we wniosku o 
udzielenie dofinansowania w formie grantu 
wykazali wyższą wartość FTE – liczbę pełnych 
etatów. 
 

Kryterium rozstrzygające – 
stosowane tylko wtedy, gdy 
ostatnia grupa projektów, które 
mogłyby znaleźć się na liście 
projektów wybranych do 
uzyskania, wsparcia mają tę 
samą liczbę punktów, ale ilość 
pozostałych do 
zakontraktowania środków nie 
pozwalają na pełne 
wykorzystanie alokacji 

. 


