
     

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła Nr 
V/25/2021 z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie powołania 
Komisji Weryfikacyjnej oraz określenia jej zadań  
i kompetencji, a także kryteriów oceny Kandydatów 
wskazanych do inkubacji w IP 

 

KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W JAŚLE 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 
Imię i Nazwisko : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa/ Firma Wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………….. 

II. OCENA FORMALNA WNIOSKU 

UWAGI DODATKOWE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
III. OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 
A. OCENA ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI 

Lp. Pytanie TAK NIE 

1. Czy wniosek złożono na obowiązującej wersji formularza 
zgłoszeniowego? 

  

2. Czy formularz złożono w terminie?   

3. Czy formularz został czytelnie podpisany?   

4. Czy złożone zostały wszystkie oświadczenia zawarte w 
formularzu?  

  

5. Czy do formularza dołączono  wszystkie wymagane  załączniki?   

Lp. Pytanie TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Przyznana liczba 
punktów 

1. Czy wnioskodawca zarejestrował 
działalność gospodarczą w okresie 
krótszym niż 23 miesiące od dnia złożenia 
aplikacji do Inkubatora? 

   

5 

 

2. Czy wnioskodawca jest zainteresowany 
najmem dłuższym niż 6 miesięcy? 

   
5 

 

3 Czy działalność gospodarcza wnioskodawcy wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego zdefiniowanych w dokumentach strategicznych (w tym 
zwłaszcza Regionalnej Strategii Innowacji oraz „planach działań” dla inteligentnych 
specjalizacji Województwa Podkarpackiego)? 

a. Branża ICT    20  

b. „Jakość życia”    10  

4. Czy wpisywanie się w jedną  
z inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego jest 
uwidocznione w kodzie PKD głównej 
działalności wnioskodawcy? 

   

10  



     

 

 
UWAGI DODATKOWE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. OCENA PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY Z WNIOSKODAWCĄ 

UWAGI DODATKOWE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
Data i podpis oceniającego:   ……………………………………….. 
  

5. Czy wnioskodawca współpracuje z 
sektorem badawczo-rozwojowym? 

   
7  

6. Czy oczekiwania Wnioskodawcy wobec 
usług świadczonych przez Inkubator 
Przedsiębiorczości w Jaśle mieszczą się w 
ofercie Inkubatora? 

   

8  

7. Czy kadra zarządzająca Wnioskodawcy posiada wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
związane z branżą, wpisującą się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa 
podkarpackiego? 

a. Branża ICT    7  

b. „Jakość życia”    5  

8. Czy kadra zarządzająca Wnioskodawcy posiada doświadczenie w  branży,  wpisującej się  
w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego ? 

a. Branża ICT    8  

b. „Jakość życia”    5  

RAZEM DLA BRANŻY ICT 70  

RAZEM DLA „JAKOŚCI ŻYCIA” 55  

Lp. Pytanie TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

Maksymalna 
liczba 

punktów 

Przyznana liczba 
punktów 

1. Czy działalność Wnioskodawcy spełnia 
kryteria innowacyjności rozumianej jako 
zmiana, nowość, wdrożenie nowych 
nietradycyjnych usług, produktów, 
niekonwencjonalnych metod? 

   

15 

 

2. Czy wnioskodawca ma „wizję” rozwoju 
firmy na kolejne lata? 

   
10 

 

3. Czy wnioskodawca przedstawił warunki 
rynkowe w jakich funkcjonuje Jego firma 
(określił grupę odbiorców oraz 
konkurentów oraz opisał swoją ofertę)? 

   

5 

 

RAZEM 30  


