
 

 

 
 

Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków 
 

Działanie 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych  
Priorytet Inwestycyjny 8.iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 

przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego  

na lata 2014-2020  
 

Startuj w biznesie. Subregion bielski. 
nr projektu: WND-RPPD.02.03.00-20-0036/15 

nr umowy: UDA-RPPD.02.03.00-20-0036/15-00 
Nazwa Beneficjenta: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Za powołanie Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz 

wsparcia pomostowego odpowiedzialna jest Podlaska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego (dalej PFRR).  

2. Komisja składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego Komisji i 4 Członków Komisji.  
3. Członkowie Komisji to eksperci zewnętrzni (z wyłączeniem osób zatrudnionych  

w PFRR na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno - prawnej w ramach 
zadań realizowanych w projekcie).  

4. Każdy z Członków Komisji powinien posiadać udokumentowane, minimum 2 letnie 
doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym a także ogólną 
znajomość zasad realizacji projektów w ramach Działania 2.3, umożliwiające 
właściwą ocenę Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 
pomostowego. 

5. Wynagrodzenie Członków Komisji jest wydatkiem kwalifikowanym.  
6. W posiedzeniach Komisji bierze udział przedstawiciel Instytucji Zarządzającej jako 

Obserwator i czuwa nad tym, aby prace KOW odbywały się zgodnie z zasadami 
realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w 
ramach działania, regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, obowiązującymi dokumentami programowymi oraz przepisami 
prawa. 

§ 2 
Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków 

1. Przewodniczącym Komisji jest osoba uprawniona do reprezentowania PFRR bądź 
osoba przez niego wyznaczona.  

2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego 
Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 

3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny  
zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. 

 
§ 3 

Zadania Komisji Oceny Wniosków 
1. Przedmiotem prac Komisji są wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 

pomostowego z załącznikami.  
2. Członkowie Komisji są odpowiedzialni za: 

a) przeprowadzenie oceny formalnej wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej 
oraz wsparcia pomostowego złożonych przez Wnioskodawców, 



 

 
 

2 

b) przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji 
inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego złożonych przez Wnioskodawców.  

3. Zadaniem Komisji jest: 
a) sporządzenie listy rankingowej wniosków uszeregowanych w kolejności  

od największej liczby uzyskanych punktów do najmniejszej liczby punktów; 
b) przeprowadzenie powtórnej oceny wniosku w przypadku złożenia przez 

Wnioskodawców wniosku o ponowną weryfikację wraz z dodatkowymi 
wyjaśnieniami/informacjami. 

c) sporządzenie listy rankingowej wniosków po ponownej weryfikacji 
uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów, 
uwzględniającej ewentualne zmiany w kolejności spowodowane pozytywnym 
rozpatrzeniem wniosków o ponowną weryfikację, które otrzymały pozytywną 
ocenę w wyniku procedury odwoławczej, przy czym wynik powtórnej oceny 
merytorycznej co do zasady nie powinien być gorszy od wyniku oceny pierwszej, 
chyba że oceniający stwierdzą występowanie istotnych przyczyn obniżenia 
punktacji. 

 
§ 4 

Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 
1. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w Biurze Projektu – Podlaska Fundacja 

Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski. Na 
pierwszym posiedzeniu zostanie dokonane losowanie przydziału złożonych 
Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do oceny przez 
poszczególnych Członków KOW.  

2. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 2 Członków Komisji 
oraz Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji dokonują oceny formalnej i merytorycznej wniosków w miejscu 
wyznaczonym przez PFRR. 

4. PFRR ma obowiązek pisemnego powiadomienia Instytucji Zarządzającej  
o planowanym terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz harmonogramie prac 
KOW co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem. 

 
§ 5 

Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków 
1. Przewodniczący Komisji, Członkowie Komisji oraz Obserwator z ramienia IZ nie 

mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, 
takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości, co do bezstronności 
przeprowadzonych czynności. 

2. Przewodniczący Komisji, Członkowie Komisji oraz Obserwator zobowiązani są do 
podpisania Deklaracji bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. Nie podpisanie Deklaracji bezstronności i poufności wyklucza 
Członka Komisji z udziału w jej pracach. 

3. W przypadku, określonym w ust. 2, do składu Komisji musi zostać powołany nowy 
Członek, który przed przystąpieniem do pracy w Komisji musi podpisać Deklarację 
bezstronności i poufności w odniesieniu do wszystkich złożonych wniosków.  

4. Każdy Członek Komisji przed przystąpieniem do oceny wniosku, zobowiązany jest 
także podpisać Oświadczenie znajdujące się na Karcie oceny biznesplanu  
w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku. Nie podpisanie deklaracji 
bezstronności pozbawia Członka Komisji możliwości oceny danego wniosku. 

5. W przypadku, określonym w ust. 3, wniosek jest kierowany do oceny przez innego 
Członka Komisji wskazanego przez Przewodniczącego lub Zastępcę 
Przewodniczącego. 
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§ 6 
Ocena formalna i merytoryczna wniosków 

1. Przedmiotem oceny Komisji są Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia 
pomostowego wraz z załącznikami złożone przez Wnioskodawców.  

2. W pierwszej kolejności wnioski są sprawdzane pod względem formalnym.  
3. W przypadku wystąpienia we wniosku błędów formalnych, które są możliwe  

do uzupełnienia Wnioskodawcy zostają poinformowani przez PFRR o zakresie 
uzupełnień formalnych. Błędy, które można poprawić to: 
a. brak podpisów na wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 

pomostowego, biznes planie i załącznikach,  
b. niewypełnione pola we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 

pomostowego,  
c. brak co najmniej jednej strony we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej 

oraz wsparcia pomostowego,  
d. brak któregoś z wymaganych załączników z wyjątkiem biznes planu.  

4. Wnioskodawcy, o którym mowa w pkt. 3, w ciągu 3 dni roboczych są zobowiązani 
do uzupełnienia braków formalnych. W przypadku braku dokonania wymaganych 
uzupełnień, wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych i nie będzie 
podlegał dalszej ocenie.  

5. W przypadku braku możliwości poinformowania Wnioskodawców w terminie 3 dni 
roboczych od pierwszego kontaktu, o którym mowa w pkt. 3, wniosek zostaje 
odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów formalnych.  

6. W przypadku wystąpienia innych błędów niż wymienione w pkt. 3 wniosek  
o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego zostaje odrzucony ze 
względu na niespełnienie wymogów formalnych.  

7. Każdy wniosek oceniony pozytywnie na ocenie formalnej jest kierowany do oceny 
merytorycznej, której dokonuje się przy pomocy Karty oceny biznesplanu. 

8. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 
Instytucji Zarządzającej dla PFRR realizujących projekty w ramach Działania 2.3. 
oraz zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu PFRR. 

9. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 Członków Komisji losowo wybranych przez 
Przewodniczącego podczas I posiedzenia KOW.  

10. Każdemu biznesplanowi/Wnioskowi o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 
pomostowego przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami 
określonymi w Karcie oceny biznesplanu tj. 
 doświadczenie zawodowe i umiejętności – max 5 punktów 
 kompletność – max 30 punktów 
 racjonalność przedsięwzięcia - max 25 punktów 
 plan operacyjny - max 30 punktów 
 wykonalność - max 15 punktów. 

11. Każdy biznesplan/Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia 
pomostowego może otrzymać maksymalnie 105 punktów na podstawie średniej 
arytmetycznej ocen 2 Członków Komisji.  

12. Ocena złożonych Wniosków/biznesplanów dokonywana jest w terminie nie dłuższym 
niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania wniosków. 

13. Ocena poszczególnych biznesplanów będzie dokonywana w oparciu o następujące 
kryteria:  
a) wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów, możliwości pozyskania  

i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 
12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej), 
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b) operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń), 
c) kompletność (całościowość opisu przedsięwzięcia),  
d) niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług 

przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój 
przedsiębiorczości, zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny 
biznesplanu. 

14. Warunkiem niezbędnym uzyskania wsparcia jest otrzymanie w trakcie oceny 
merytorycznej najwyższej liczby punktów, jednakże wsparcie przyznaje się 
wg malejącej liczby punktów w ramach posiadanych przez PFRR środków 
finansowych przeznaczonych na wsparcie inwestycyjne i pomostowe.  

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji 
wynoszących co najmniej 30 punktów w poz. VI. Wynik oceny Karty oceny 
biznesplanu Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 
poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający 
wylosowany przez Przewodniczącego.  

16. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego oceniającego ostateczną  
i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego 
oceniającego i punktów przyznanych przez tego z dwóch oceniających, którego 
ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego. 

17. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wnioskodawców uzyska taką samą ogólną 
liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej (zarówno gwarantowanej, jak 
też po rozpatrzeniu odwołań otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę 
punktów w następujących kryteriach: 

 racjonalność przedsięwzięcia 
 kompletność  
 doświadczenie zawodowe i umiejętności  
 plan operacyjny 
 wykonalność 

18. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wnioskodawców uzyska identyczną liczbę 
punktów w ramach każdego kryterium zgodnie z pkt. 17, miejsce na liście 
rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania, w którym będą 
uczestniczyć Przewodniczący Komisji i 2 Członków Komisji podczas zwołanego 
posiedzenia KOW. 

19. Członek Komisji zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej 
uzasadnienia wystawionej oceny. Dokonanie oceny na Karcie oceny biznesplanu  
Członek Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. Przewodniczący Komisji 
zatwierdza kartę oceny własnoręcznym podpisem. 

20. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę 
dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za 
nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone 
w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, 
przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, 
czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne  
i utrzyma swoje standardy jakościowe. 
a) Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują stanowisko 

odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty wsparcia i zapisują 
ustalenia w Karcie oceny biznesplanu. Informację na temat wysokości 
proponowanej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole 
z posiedzenia Komisji.  

b) Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, wniosek zostaje 
skierowany do trzeciego losowo wybranego Członka Komisji. Ocena trzeciej 
osoby jest ostateczna i wiążąca. 
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c) W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez Członka 
Komisji nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Wnioskodawca. 

21. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej KOW podejmuje decyzję o:  
a) przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – dotacji 
inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego,  
b) negocjacji wniosku,  
c) nie przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu 
braku środków,  
d) odrzuceniu wniosku. 

22. KOW w terminie 5 dni roboczych od zakończenia prac, sporządza podstawową 
listę rankingową wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby 
uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymają wsparcie finansowe, są 
skierowane do negocjacji, nie otrzymają wsparcia z powodu braku środków lub są 
odrzucone. 

23. Przed wysłaniem zawiadomienia w formie pisemnej do Wnioskodawców, wynik 
oceny w postaci listy rankingowej będzie podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczanie listy na stronie internetowej PFRR www.startujwbiznesie.pl. 

24. PFRR pisemnie informuje (za potwierdzeniem odbioru) Wnioskodawców o wyniku 
oceny wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia podstawowej listy 
rankingowej przez KOW, wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem.  

25. PFRR tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz 
wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu. Rezerwa 
pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości Wnioskodawców, 
których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 
zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny.  

 
§ 7 

Procedura odwoławcza 
1. Wnioskodawcom, którym nie przyznano środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości z powodu braku środków, przysługuje prawo złożenia do PFRR 
wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia 
pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o 
wyniku oceny.  

2. Złożenie wniosku o ponowną weryfikację nie może się odbyć później niż 15 dni 
kalendarzowych od wysłania wyników oceny wniosków przez PFRR, o której mowa w  
§ 6 pkt.24. 

3. W ramach procedury odwoławczej Wnioskodawcy nie składają nowego Wniosku o 
udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Weryfikacji podlega ten 
sam Wniosek z uwzględnieniem wyjaśnień/informacji zawartych we wniosku o ponowną 
weryfikację.  

4. PFRR ma obowiązek dokonania powtórnej oceny biznesplanu z uwzględnieniem 
informacji zawartych we wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku o udzielenie dotacji 
inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia 
wniosku w tej sprawie.  

5. Powtórna ocena biznesplanu nie może być dokonywana przez te same osoby, które 
uczestniczyły w ocenie pierwotnej wersji dokumentu.  

6. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach odwołania 
Komisja, w terminie 5 dni od zakończenia prac, sporządza ostateczną listę rankingową 
po odwołaniach uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych 
punktów ze wskazaniem wniosków, które otrzymają wsparcie finansowe. 

7. PFRR ma każdorazowo obowiązek pisemnego poinformowania (za potwierdzeniem 
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odbioru) Wnioskodawców projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Powtórna 
ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje 
odwołanie. 

8. Ostateczne zamknięcie listy Wnioskodawców kwalifikujących się do otrzymania 
wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego możliwe jest przed 
rozpatrzeniem wszystkich wniosków o ponowną weryfikację.  

9. Pracownik Instytucji Zarządzającej uczestniczący jako Obserwator w posiedzeniach 
Komisji Oceny Wniosków może wyrazić swoją opinię nt. ponownie ocenianego wniosku 
w zakresie zgodności postępowania z zasadami obowiązującymi w ramach Działania 
2.3.  

 
§ 8 

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 
1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w § 6 i 7 niniejszego regulaminu 

zostaje sporządzony protokół z prac Komisji Oceny Wniosków, który zawiera: 
a) określenie terminów i miejsca pracy, 
b) informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby 

ocenionych wniosków,  
c) informację o przebiegu oceny formalnej,  
d) informację o przebiegu oceny merytorycznej, w tym informacje na temat 

wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty 
dofinansowania, 

e) inne istotne elementy postępowania oceniającego, w tym uwagi obserwatora 
IZ. 

2. Do protokołu z oceny dołącza się w formie załączników: 
a) dokument potwierdzający powołanie przez PFRR Komisji w określonym 

składzie,  
b) listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Komisji, Członków Komisji 

i Obserwatora, 
c) deklaracje bezstronności i poufności podpisane przez wszystkie osoby biorące 

udział w posiedzeniu Komisji, 
d) Karty oceny biznesplanów wypełnione i podpisane przez Członków Komisji,  
e) podstawową listę rankingową, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do 

wsparcia finansowego, 
f) listę rankingową po odwołaniach, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do 

wsparcia finansowego, 
g) inne istotne dokumenty. 

3. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami 
Wnioskodawców o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje PFRR. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez PFRR.  

 
 
Białystok, dn. 31 lipca.2017r. 
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Załącznik do Regulaminu Komisji Oceny Wniosków  
 

Deklaracja bezstronności i poufności 
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w 
procedurze oceny wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego 
w ramach Działania 2.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych 
RPOWP na lata 2014-2020 w projekcie „Startuj w biznesie. Subregion bielski”.  
 
 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się  
z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. 

Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją 
jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych 
wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem 
oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu Komisji Oceny Wniosków, przed 
rozpoczęciem procesu oceny wniosków. 
 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które 
zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub 
wynikające z procesu oceny. 
 

Imię i nazwisko  

Podpis  

Data  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


