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Kryteria dopuszczające  

- odpowiedź „NIE” oznacza odrzucenie wniosku o bon 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

Kwalifikowalność 
przedsiębiorcy 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1) czy przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie ani nie jest objęty zakazem dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

− art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.), 

2) czy na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, 
wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za 
niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, 

3) czy przedsiębiorstwo nie jest objęte postępowaniem upadłościowym, 
likwidacyjnym lub restrukturyzacją, 

4) czy przedsiębiorstwo posiada status MŚP - w rozumieniu Załącznika I 
do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014). 

tak/nie/nie dotyczy 

niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem projektu bez możliwości 

poprawy 
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5) czy przedsiębiorstwo:  

a) posiada siedzibę na terenie województwa lubuskiego - w przypadku 
podmiotów wpisanych do KRS (ocena na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego), lub 

b) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o bon posiada oddział na terenie województwa lubuskiego - w 
przypadku podmiotów wpisanych do KRS (ocena na podstawie 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), lub  

c) posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na 
terenie województwa lubuskiego - w przypadku podmiotów 
wpisanych do CEIDG,  

Warunek a) lub b) lub c) powinien być spełniony od dnia złożenia 
wniosku o bon do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. 

d) nie prowadzi na terenie woj. lubuskiego działalności w formie tzw. 
virtual office.  

Warunek d) powinien być spełniony od dnia złożenia wniosku o bon 
do dnia zakończenia okresu trwałości projektu. 

6)  czy przedsiębiorstwo rozpoczęło prowadzenie działalności 
gospodarczej nie później niż 1 stycznia 2020r. 

Ocena dokonywana będzie na podstawie wpisu do KRS lub do CEIDG.  

7) czy przedsiębiorstwo nie otrzymało bonu od drugiego beneficjenta 
projektu grantowego (MŚP może otrzymać tylko 1 bon od 1 operatora: 
OPZL lub od ZIPH);  

8) czy przedsiębiorstwo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegało z 
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne?  

Kwalifikowalność projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1)  czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

tak/nie 

niespełnienie kryterium skutkuje 
odrzuceniem projektu bez możliwości 
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(UE) Nr 1301/2013,  

2)  czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
1303/2013 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim 
płatności zostały dokonane przez przedsiębiorcę, 

3)  czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub 
powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 
rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności 
produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 
lit. f) rozporządzenia 1303/2013, 

4)  czy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa nie jest prowadzona w 
sektorze kas spółdzielczych, jako instytucja finansowa lub bankowa,   

5)  czy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa nie jest prowadzona w 
sektorach zastrzeżonych: 

a) nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna 
działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi 
lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub 
działalność, 

b) wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja 
wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i 
produktów pokrewnych oraz obrót nimi, 

c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji 
wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to 
nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub 
element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej,  

d) kasyna i równoważne przedsiębiorstwa,  

e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej: badania 
naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do 
programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które 
mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach 

poprawy 
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zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard 
internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które mają 
na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych 
elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych; 

f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania 
badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych 
odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub 
terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).  

g) inne sektory - jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony 
obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci 
negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo. 

6) czy pomoc publiczna udzielana na rzecz przedsiębiorcy jest zgodna 
z Komunikatem KE – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 
(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
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? 

Warunki finansowe wsparcia 
przedsiębiorstw 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1) czy poziom dofinansowania bonu wynosi max 95% wydatków 
kwalifikowalnych, 

2) czy zapewniony został minimalny wkład własny w wysokości min. 5% 
wydatków kwalifikowalnych, 

3) czy udział wydatków obrotowych dla jednego przedsiębiorstwa nie 
przekracza 50% całkowitej wartości bonu, 

4) czy minimalna wartość bonu wynosi: 

− dla samozatrudnionych - 10 tys. zł 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 
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− dla mikroprzedsiębiorcy - 30 tys. zł 

− dla małego i średniego przedsiębiorcy - 50 tys. zł 

5) czy maksymalna wartość bonu wynosi: 

− dla samozatrudnionych - 50 tys. zł 

− dla mikroprzedsiębiorcy - 120 tys. zł 

− dla małego i średniego przedsiębiorcy - 200 tys. zł 

6) czy wydatki objęte bonem nie zostały poniesione wcześniej niż 1 lutego 
2020 r.?   

Okres finansowania 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorca ubiega się 
o pomoc na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy? 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 

Przeznaczenie pomocy na 
zwalczanie skutków epidemii 

COVID-19. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorca ubiega się 
o pomoc na cele inwestycyjne i obrotowe lub tylko na cele inwestycyjne?  

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 

Spadek przychodów 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy łączna wartość przychodów 
przedsiębiorstwa, rozumiana jako wartość sprzedaży produktów, towarów i 
usług, spadła o minimum 25% w następstwie wystąpienia COVID-19 w 
dwóch wybranych następujących po sobie miesiącach (w okresie marzec - 
maj 2020 r.) w porównaniu do dwóch miesięcy poprzedzających lub 
analogicznych miesięcy w 2019 r.? 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 

Trwałość projektu 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorca zagwarantował 
trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013? 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 

Utrzymanie miejsc pracy 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorca zadeklarował 
utrzymanie dotychczasowej liczby miejsc pracy (dot. zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną 
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu bez możliwości 
poprawy 
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Kryteria punktowane 

Nazwa kryterium oceny Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Skala spadku przychodów 

W ramach kryterium ocenie podlega łączna wielkość procentowego 

spadku przychodów przedsiębiorstwa w dwóch wybranych następujących 

po sobie miesiącach (w okresie marzec - maj 2020 r.) w porównaniu do 

dwóch miesięcy poprzedzających lub analogicznych miesięcy w 2019 r. 

1 pkt – spadek przychodów o 25-35% 

2 pkt – spadek przychodów powyżej 35 
do 50% 

4 pkt – spadek przychodów powyżej 
50% 

Wielkość przedsiębiorstwa 
W ramach kryterium ocenie podlega wielkość przedsiębiorstwa na dzień 
złożenia wniosku o bon (w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.). 

0 pkt – mały lub średni przedsiębiorca 

3 pkt – mikroprzedsiębiorca w tym 
samozatrudniony 

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 
umowę o dzieło i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania 
stosunku pracy), wg stanu zatrudnienia na 30.04.2020. Miejsca pracy 
muszą zostać utrzymane przez 12 miesięcy, liczonych od dnia złożenia 
wniosku o bon. 

Efektywność ekonomiczna 
przedsięwzięcia 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

−  czy wszystkie wydatki przedstawione do dofinansowania przez MŚP 
są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, 

−  czy wydatki zostały odpowiednio dobrane do projektu, są niezbędne 
do jego realizacji i osiągania założonych celów, 

−  czy wysokość wydatków jest ustalona w sposób wiarygodny, 
racjonalny i efektywny? 

tak/nie 
niespełnienie kryterium skutkuje 

odrzuceniem projektu z możliwością 
jego poprawy 
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Prowadzenie działalności w 
branżach szczególnie 

narażonych na negatywne 
skutki wystąpienia COVID-19 

W ramach kryterium ocenie podlega czy przedsiębiorstwo ubiegające się 
o bon prowadzi dominującą działalność gospodarczą w branży 
szczególnie narażonej na negatywne skutki wystąpienia COVID-19, 
między innymi: 

− gastronomia, 

− hotelarstwo, 

− turystyka, 

− handel detaliczny, 

− przemysł czasu wolnego, 

− usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), 

− usługi okołomedyczne, 

− produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż. 

0 pkt - Nie 

6 pkt – Tak 

Zwalczanie epidemii COVID-19 

W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt dotyczy: 

− produkcji wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19: 
odpowiednich produktów leczniczych (w tym szczepionek) i terapii, ich 
półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców; 
wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym 
respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi 
diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków 
odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców 
chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do 
gromadzenia/przetwarzania danych, 

− budowy lub unowocześnieniu infrastruktury służącej do testowania i 
przygotowania produktu do masowej produkcji w celu opracowania, 
przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu 
epidemii COVID-19. 

0 pkt - Nie 

2 pkt – Tak 

Okres prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie 

województwa lubuskiego 

W ramach kryterium ocenie podlega długość okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. Ocena 
długości tego okresu dokonywana będzie na podstawie wpisu do 
odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, przez porównanie daty 

0 pkt – okres prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie województwa 

lubuskiego wynosi poniżej 1 roku 

2 pkt – okres prowadzenia działalności 
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rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej / daty dokonania 
wpisu dot. siedziby/ oddziału znajdującego się na terytorium województwa 
lubuskiego, z datą złożenia wniosku o bon. 

gospodarczej na terenie województwa 
lubuskiego wynosi od 1 roku do 2 lat 

3 pkt - okres prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie województwa 
lubuskiego wynosi powyżej 2 lat do 3 

lat 

4 pkt - okres prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie województwa 

lubuskiego wynosi powyżej 3 lat 

Tworzenie nowych miejsc pracy 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedsiębiorstwo ubiegające się 
o bon stworzy co najmniej jedno nowe miejsce pracy, w porównaniu do 
stanu zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie na dzień 30.04.2020. Miejsce 
pracy musi zostać utrzymane przez 12 miesięcy, liczonych od dnia jego 
utworzenia. Jedno nowe miejsce pracy należy rozumieć jako ekwiwalent 1 
pełnego czasu pracy – 1 etatu (etaty częściowe powinny zostać 
zsumowane bez zaokrąglenia).  

0 pkt - Nie 

1 pkt – Tak 

Inwestycja objęta projektem 

W ramach kryterium ocenie podlega czy część inwestycyjna projektu:  

− przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych 
produktów i/lub usług,  

− służy poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,  

− przyczyni się do pozyskania nowego odbiorcy lub grupy odbiorców 
wytwarzanego produktu/ów lub świadczonej usługi/usług?  

0 pkt – realizacja projektu nie wpłynie 
na ofertę usługową/produktową ani na 
proces produkcyjny, nie ma wpływu na 

konkurencyjność firmy ani na 
pozyskanie nowych odbiorców  

1 pkt – realizacja projektu przyczyni się 
do wprowadzenia na rynek 

nowych/ulepszonych produktów/usług 

2 pkt - realizacja projektu przyczyni się 
do wprowadzenia na rynek 

nowych/ulepszonych produktów/usług 
oraz wpłynie na wzrost 

konkurencyjności na rynku i/lub 
pozyskanie nowego odbiorcy  
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Razem 22 pkt 

Kryteria autorskie IOB 

Zgodnie z treścią Wezwania Beneficjenci projektu grantowego – IOB - 
mogą określić dodatkowe kryteria, które będą stosowane wobec 
wszystkich przedsiębiorstw. Punktacja za te kryteria nie może jednak 
stanowić więcej niż 20% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby 
punktów i będą one przedmiotem analizy IZ RPO-L2020 podczas 
weryfikacji Procedur udzielania grantów. 

Razem max 5,5 pkt 

 


