Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla
samozatrudnionych
Kryteria wyboru wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych
nazwa kryterium

definicja kryterium

ocena

Kwalifikowalność Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca:
tak / nie
wnioskodawcy
1. spełnia wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go do kategorii MŚP, zgodnie z Załącznikiem 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, str. 1 z późn. zm.),
2. na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku o przyznanie grantu prowadził działalność
gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadał stałe główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej na terenie województwa małopolskiego,
3.
4.

5.

6.

7.

faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 75% w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu bądź
lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów z 2 półrocza 2019 roku, w związku z zakłóceniami
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu prowadził działalność gospodarczą
bez jej zawieszania lub zaprzestania,
na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne lub uregulował te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu, 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, nie jest uznawane za zaległość.
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o informacje i oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę we
wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego oraz dodatkowo w zakresie pkt. 2 i 5 – wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Pomoc publiczna

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy:

tak / nie

nazwa kryterium

definicja kryterium

ocena

udzielona pomoc jest zgodna 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. z 2020 r. poz. 773) w
szczególności, czy wnioskodawca oświadczył, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18
rozporządzenia nr 651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014
r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z
01.07.2014, str. 1, z późn. zm.1)) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom
prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i
akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub
akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w
sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr
1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z
28.12.2013, str. 1, z późn. zm.2)), lub nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym
dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.
Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o oświadczenia przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o
przyznanie bonu rekompensacyjnego.
Specyficzne
warunki

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy Wnioskodawca:
tak / nie
1. zadeklarował kontynuowanie działalności (bez jej zawieszania lub zaprzestania) w okresie 3 miesięcy od dnia
wypłaty środków,
2. oświadczył, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniał ani nie zatrudnia
pracownika (pracowników) na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu lub suma cząstkowych etatów
osób zatrudnionych na umowę o pracę jest mniejsza niż jeden etat w pełnym wymiarze.
Ocena w ramach kryterium odbywa się w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę informacje i oświadczenia
zawarte we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego.
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Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86 oraz Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.
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