
 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” 

 
Kryteria wyboru wniosków o grant 

w ramach projektu grantowego 
„WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”  

realizowanego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 

Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,  
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw,  

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 

 

Regionalny Program 

Operacyjny 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka 

Działanie Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw 

Poddziałanie 
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 
obszarów gospodarki regionu 

Typ projektu 
Wsparcie na kapitał obrotowy  dla mikro i małych przedsiębiorstw1 - 
wsparcie grantowe 

Tytuł i numer projektu 
„WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”  
Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 

Operator wsparcia 
grantowego – podmiot 

udzielający pomocy 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

 
 

Nazwa kryterium Definicja i opis sposobu weryfikacji kryterium Sposób oceny 

 
Kwalifikowalność 
przedsiębiorcy  
 
Weryfikacja 
podmiotowa 

 
Przedsiębiorca (wnioskodawca): 
a. posiada odpowiednio status mikro2 lub małego 

przedsiębiorcy3; 
b. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu 

art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 
31 grudnia 2019 r.4, 

c. nie znajduje się lub nie znajdował się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 
rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 
2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej 
sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-
195; 

d. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 
znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku 
płynności finansowej6; 

e. prowadził działalność gospodarczą według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019; 

f. według stanu na dzień składania wniosku 

prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył 
likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień 
złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte 
postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy 
Prawo upadłościowe albo postępowanie 
restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo 
restrukturyzacyjne; 

g. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą główne 
miejsce prowadzenia działalności na terenie 
województwa wielkopolskiego lub rozlicza podatki 

w województwie wielkopolskim, co znajduje 
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych 

 
tak / nie 

Ocena kryterium może 
skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
Brak spełnienia kryterium 

skutkuje negatywną 
oceną projektu. 

                                                           
1 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. (Inicjatywa 

inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). W rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 

art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału obrotowego w MŚP w razie 

konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego”. 



 
 

 
 

Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej) lub deklaracji PIT za 
2019rok 7. 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu 
przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem/ 
stosownymi oświadczeniami. 
 

 
Weryfikacja 
sytuacji 
finansowej 
przedsiębiorcy w 
związku z 
COVID-19. 
 
Kwalifikowalność 
wsparcia 
 

 
Przedsiębiorca (wnioskodawca): 
a. odnotował spadek obrotów gospodarczych 

(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w 
okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku 
począwszy od 1 marca 20208  roku w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do 
analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku 
z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-199;  

b. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie 
zalegał z płatnościami podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) 
rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub 
(ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające 
trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za 
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki 
poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za 
zaległość. 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu 
przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem/ 

stosownymi oświadczeniami. 
 

 
tak / nie 

Ocena kryterium może 
skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium. 
Brak spełnienia kryterium 

skutkuje negatywną 
oceną projektu. 

 
Niepodleganie 
wykluczeniu z  
możliwości 
ubiegania się o 
dofinansowanie 
/wsparcie ze 

środków UE na 
podstawie 
odrębnych 
przepisów 

 
1. Przedsiębiorca (wnioskodawca): 

a. nie został wykluczony z możliwości 
otrzymania wsparcia na podstawie art. 207 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.); 

b. nie jest objęty  zakazem dostępu do środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 
późn. zm.) na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy 

 
tak / nie 

Ocena kryterium może 
skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium.  
Brak spełnienia kryterium 

skutkuje negatywną 
oceną projektu. 

                                                                                                                                                                                     
2 Z uwzględnieniem samozatrudnionych - osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek. 
3 Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
4 Informacje w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19. 
5 Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 

stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19; 

Informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu 

oraz w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, a informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są we 

wniosku o przyznanie grantu. 
6 Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19- informacje przedstawiane są we wniosku o przyznanie grantu. 
7 Dane przedstawiane we wniosku o grant. 
8 Inaczej w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. 
9 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), lub  

- 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.  

 



 
 

 
 

cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz na 
podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 
28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 628 z 
późn. zm.). 

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu 

przedsiębiorca potwierdza stosownym 
oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami. 

 
2. Przedsiębiorca (wnioskodawca) nie prowadzi 
działalności w zakresie: 

a) produkcji lub wprowadzania do obrotu 
napojów alkoholowych; 

b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści 
pornograficznych; 

c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i 
amunicją oraz ich produkcji;   

d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na 

automatach i gier na automatach o niskich 
wygranych; 

e) produkcji lub wprowadzania do obrotu 
środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub prekursorów; 

f) prowadzenia działalności jako instytucja 
finansowa, bankowa oraz z sektora kas 
spółdzielczych. 
 

- co na etapie składania wniosku o przyznanie 
grantu przedsiębiorca potwierdza stosownym 

oświadczeniem/ stosownymi oświadczeniami 
 

3.  Wsparcie nie może być udzielone: 
1) osobie fizycznej, jeśli została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 
systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo 
inne związane z wykonywaniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych;   
2) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. a), 

jeżeli członek jego organów zarządzających 
bądź wspólnik spółki osobowej został skazany 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 
systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo 
inne związane z wykonywaniem działalności 
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych;  
3) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd 

orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji 
lub innych form wsparcia finansowego 
środkami publicznymi.  

 
Niepodleganie powyższym wykluczeniom z możliwości 
otrzymania wsparcia na etapie składania wniosku o 



 
 

 
 

przyznanie grantu przedsiębiorca potwierdza 
stosownym oświadczeniem/ stosownymi 
oświadczeniami 
 



 
 

 
 

 
Kwalifikowalność 
wsparcia 

 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Pomoc, o którą ubiega się przedsiębiorca 
zostanie przeznaczona na utrzymanie 
działalności przedsiębiorstwa, które, w związku 
wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się 
w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności 
finansowej, poprzez  finansowania kapitału 
obrotowego, to jest: 

– przedsięwzięcie  dotyczy finansowania kapitału 
obrotowego w formie wsparcia rozliczanego za 
pomocą stawki jednostkowej zgodnie z 
przyjętymi założeniami,  
– przedsięwzięcie wpisuje się w zakres wsparcia 
wskazany dla danego działania / poddziałania, 
zgodnie z SzOOP; 

2. Przedsiębiorca (wnioskodawca) zapewnia, że: 
1) Przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania wsparcia, o których 
mowa w art. 3 ust 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 
347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest: 
a) likwidacji ani budowy elektrowni 
jądrowych; 
b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z listy działań 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
2003/87/WE; 
c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania 
do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;  
d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w 
rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa;  
e) inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, chyba że są one związane z 
ochroną środowiska lub towarzyszą im 
inwestycje niezbędne do łagodzenia lub 

ograniczenia ich negatywnego oddziaływania 
na środowisko. 

2) Przedmiot przedsięwzięcia nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych  
z możliwości uzyskania wsparcia, o których 
mowa w § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej a dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w 
celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii Covid-19, to jest: 

a) wsparcia udzielanego przedsiębiorcom 
prowadzącym działalność w zakresie 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest 
uwarunkowane jego przeniesieniem w części 
lub w całości na producentów surowców lub 
jest ustalane na podstawie ceny lub ilości 
produktów zakupionych od producentów 

 
tak / nie 

 
Ocena kryterium może 

skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium.  

Brak spełnienia kryterium 
skutkuje negatywną 
oceną projektu. 



 
 

 
 

surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
zainteresowanych przedsiębiorców;  
b) wsparcia udzielanego w sektorze produkcji 
podstawowej produktów rolnych, w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 
651/2014, którego wartość jest ustalana na 
podstawie ceny lub ilości produktów 
wprowadzanych na rynek;  
c) wsparcia udzielanego w sektorze 

rybołówstwa lub akwakultury, objętym 
rozporządzeniem nr 1379/2013, które doty-
czy którejkolwiek z kategorii wskazanych w 
art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, 
str. 45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 
717/2014”. 

3) wydatki objęte wsparciem nie były i nie będą 

finansowane z innych środków publicznych. 
4) przedsięwzięcie dotyczy utrzymania 

działalności przedsiębiorstwa przez okres do 3 
miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o wsparcie.  

co na etapie składania wniosku o przyznanie grantu 
przedsiębiorca potwierdza stosownym oświadczeniem/ 
stosownymi oświadczeniami. 
 

 
Pomoc publiczna 
i warunki 
kumulacji 
pomocy 

 
Przedsiębiorca otrzyma wsparcie zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy 
zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 
2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 
poz 773, program pomocowy SA. 57015).  
Weryfikacji podlega, czy przedsiębiorca złożył: 
1) oświadczenie, czy i w jakim zakresie ubiega się o 

wsparcie udzielane na podstawie sekcji 3.1 
Komunikatu KE oraz czy wnioskowane wsparcie nie 
powoduje przekroczenia limitu wsparcia (800 000 
EUR); 
2) wypełniony Formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 

 
tak / nie 

Ocena kryterium może 
skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium.  
Brak spełnienia kryterium 

skutkuje negatywną 
oceną projektu. 



 
 

 
 

 
Poprawność 
wyliczenia  
wysokości  
wnioskowanego 
wsparcia 

 
1. Wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie 

przekracza maksymalnego limitu wsparcia dla 
jednego przedsiębiorcy udzielanej w formie 
grantu, to jest 200 000 EUR lub kwoty 
maksymalnej określonej w regulaminie wsparcia o 
ile pozostaje zgodna z ww. kwotą. 

2. Weryfikacji podlega, czy przedsiębiorca 
prawidłowo dokonał wyliczenia wysokości 

wsparcia, zgodnie z regulaminem naboru 
wniosków o wsparcie10,  to jest: 

1) zastosował wysokość stawki właściwą dla 
deklarowanej wielkości (statusu) 
przedsiębiorstwa, 
2) złożył oświadczenie o zatrudnieniu w firmie 
w przeliczeniu na pełne etaty (FTE) i zgodnie z 
tym oświadczeniem zastosował deklarowaną 
wartość FTE do wyliczenia miesięcznej stawki 
jednostkowej wsparcia, 
3) maksymalna wysokość wsparcia nie 
przekracza trzykrotności miesięcznej stawki 

jednostkowej wyliczonej zgodnie z przyjętą 
metodologią. 

3. Przedsiębiorca złożył jeden wniosek o udzielenie 
wsparcia. 
 

 
tak / nie 

 
Ocena kryterium może 

skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia 

projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego 

kryterium.  

Brak spełnienia kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

Pozostałe 
wymogi 
niezbędne do 
uzyskania 
wsparcia 

1. Wniosek został sporządzony w języku polskim. 
2. Wniosek o grant jest kompletny, tzn. wszystkie 

pola wniosku zostały uzupełnione. 
3. Wniosek o grant złożony w wersji papierowej 

został opatrzony podpisem/podpisami  

osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do 
reprezentowania Wnioskodawcy. 

4. Załączono Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
rekompensującą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19. 

5. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc rekompensującą 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19 został opatrzony 

podpisem/podpisami  osoby/osób 
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 
Wnioskodawcy. 

 

 
tak / nie 

 
Ocena kryterium może 

skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia 
projektu w części 

dotyczącej spełnienia tego 
kryterium.  

Brak spełnienia kryterium 
skutkuje negatywną 

oceną projektu. 

1. Wniosek o grant złożono w terminie wskazanym 

w Regulaminie – zarówno w odniesieniu do wersji 
elektronicznej jak i papierowej. 

2. Wniosek o grant w wersji elektronicznej został 
założony za pośrednictwem generatora wniosków 
(z zastrzeżeniem zapisów § 10 Regulaminu). 

3. Wniosek o grant został złożony w wersji 
papierowej. 

4. Sumy kontrolne w wersji elektronicznej i w wersji 
papierowej wniosku o grant są tożsame. 

 

tak / nie 

 
Brak spełnienia kryterium 
skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia 

 

 

 

                                                           
10 Przy czym sposób ustalenia sposobu obliczania wsparcia wskazany w regulaminie jest zgodny z metodologią wyliczenia 

stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku 

płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 


