
Konkurs RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16 

Kryteria specyficzne, obligatoryjne nr 1 o następującym brzmieniu: 

„Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) na dzień złożenia wniosku posiada co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług rozwojowych dla MŚP z terenu 

województwa warmińsko – mazurskiego i/lub zrealizował projekty dla MŚP z terenu 

województwa warmińsko –mazurskiego w obszarze, którego dotyczy wniosek.” 

Pytanie 1: 

Czy zapis o minimum 2 latach w treści kryterium:  

 odnosi sie tylko do pierwszego członu kryterium, tj.: "Wnioskodawca i 

partnerzy (jeśli dotyczy) na dzień złożenia wniosku posiada co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług rozwojowych dla 

MŚP z terenu województwa warmińsko – mazurskiego"?  

 czy też dotyczy również drugiego członu kryterium - a zatem Wnioskodawca 

móc udokumentować, iż "zrealizował projekty dla MŚP z terenu 

województwa warmińsko – mazurskiego w obszarze, którego dotyczy 

wniosek", których łączny czas trwania wynosił minimum 2 lata? 

Pytanie wynika z następującej wątpliwości: 

Jesteśmy podmiotem, który zrealizował projekt 2.1.1 POKL, w którym między innymi 

wsparcie objęte były MŚP z terenu województwa warmińsko –mazurskiego. Niemniej projekt 

trwał łącznie 18 miesięcy. Czy zatem spełniamy warunki niniejszego kryterium? 

Odp. Okres 2 lat dotyczy świadczenia usług rozwojowych (czyli doradczo – szkoleniowych) 

przez podmioty które prowadzą bieżącą działalność na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego, przy czym okres ten nie oznacza ostatnich dwóch lat od daty złożenia wniosku. 

Wnioskodawca ma również możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia poprzez 

wskazanie projektów, które realizował na terenie województwa dla regionalnych MŚP. W tej 

sytuacji okres 2-letni nie jest wymagany. 

W obu sytuacjach należy mieć na względzie, że kryterium to będzie oceniane na podstawie 

oświadczenia zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu, zawierającego minimum 

następujące informacje: zakres realizowanych zadań, okres realizacji, wartość udzielonego 

wsparcia, osiągnięte rezultaty, w przypadku realizacji projektów dodatkowo tytuł oraz nr 

projektu oraz źródła finansowania. 

Pytanie 2: 

Co oznacza sformułowanie „w obszarze, którego dotyczy wniosek”? Czy chodzi tu o teren 

subregionu woj. województwa warmińsko – mazurskiego? Czy też pojęcie „obszar” należy 

rozumieć w innym sposób? Jaki? 

Odp. „Obszar, którego dotyczy wniosek”,  rozumiany jest,  jako zakres świadczonych usług 

dla przedsiębiorstw. Jeżeli projekt dot. świadczenia usług rozwojowych dla MŚP – to 

Wnioskodawca powinien wykazać doświadczenie w świadczeniu tego typu usług (usług 

szkoleniowo – doradczych).  

Głównym celem tego kryterium jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy i 

doświadczania w obsłudze regionalnych MŚP, dlatego też Wnioskodawca w sposób jasny 

powinien wykazać we wniosku o dofinansowanie, że posiada takowe „w obszarze, którego 

dotyczy wniosek” 


