
     

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła Nr 

V/25/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania 

Komisji Weryfikacyjnej oraz określenia jej zadań i 
kompetencji, a także kryteriów oceny Kandydatów 

wskazanych do inkubacji w IP 

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W JAŚLE 
    

LP ZAKRES 
MAKSYMALNA 

ILOŚĆ PUNKTÓW 
PRZY OCENIE 

ELEMENTY OCENY 

I.  
OCENA FORMALNA 

WNIOSKU 
Część 

niepunktowana 

Oceniany będzie komplet dokumentów aplikacyjnych, a więc  
zarówno formularz zgłoszeniowy, jak i wymagane załączniki. Ocena 
dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 
1. Kompletność - wskazanie czy złożone dokumenty aplikacyjne 
zawierają wszystkie obligatoryjne elementy tj. czy wypełnione są 
wszystkie części formularza zgłoszeniowego oraz czy dołączone są do 
niego wszystkie wymagane załączniki. Dopuszcza się możliwość 
uzupełnienia braków w tym zakresie w terminie 7 dni od uzyskania 
informacji o ich zaistnieniu od personelu Inkubatora 
Przedsiębiorczości. 

2. Poprawność (prawidłowość)- wskazanie czy złożone dokumenty 
aplikacyjne są zgodne z  obowiązującymi przepisami i przyjętymi w 
tym zakresie procedurami, regulaminami i standardami tj. czy zostały 
złożone na obowiązujących wersjach formularzy (dotyczy to zarówno 
formularza zgłoszeniowego jak i załączników), czy zostały złożone  
w terminie, czy wszystkie niezbędne, obligatoryjne elementy w tym 
oświadczenia, zostały uzupełnione oraz czy zostały podpisane. 
 

II. 
OCENA 

MERYTORYCZNA 
WNIOSKU 100 w tym:  

A. 
OCENA ZŁOŻONEJ 
DOKUMANTACJI 

70 

Oceniany będzie komplet dokumentów aplikacyjnych, a więc  
zarówno formularz zgłoszeniowy, jak i wymagane załączniki. Ocena 
dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: 
1. Zgodność - wskazanie czy złożone dokumenty aplikacyjne 
zawierają dane i informacje tożsame z ogólnie dostępnymi 
ewidencjami i rejestrami centralnymi w tym zwłaszcza  
z danymi z CEIDG oraz KRS  m.in. w zakresie reprezentacji 
przedsiębiorcy, daty rozpoczęcia działalności itd). 
2. Spójność - wskazanie czy złożone dokumenty aplikacyjne stanowią 
logiczną, harmonijną całość, czy dane i informacje  
w nich zawarte nie są ze sobą sprzeczne, ale konsekwentnie   
z siebie wynikają  dotyczy to zwłaszcza formularza zgłoszeniowego. 
Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków w tym zakresie  
w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wystąpieniu błędów czy 
niespójności od personelu Inkubatora Przedsiębiorczości. 
3. Zgodność z katalogiem podmiotów do których skierowana jest 
oferta Inkubatora określonym w Regulaminie IP - wskazanie czy 
wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 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 



     

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W JAŚLE 
    

LP ZAKRES 
MAKSYMALNA 

ILOŚĆ PUNKTÓW 
PRZY OCENIE 

ELEMENTY OCENY 

Traktatu  Dz. U. UE. L.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.) oraz czy 
prowadzi krócej niż 23 miesiące od dnia rejestracji, działalność 
gospodarczą, wpisującą się w jedną z inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego – „informację  
i telekomunikację” (ICT) lub „jakość życia”. 
4. Motywacja do skorzystania z oferty Inkubatora – wskazanie 
czasookresu najmu. 

B. 

OCENA 
PRZEPROWADZONEJ 

Z KANDYDATEM 
ROZMOWY 

APLIKACYJNEJ 

30 

Prezentacja podmiotu aplikującego do Inkubatora podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie w oparciu  
o następujące kryteria:  

1. Innowacyjność- wykazanie innowacyjności pomysłu na 
firmę w odniesieniu do definicji innowacji rozumianej jako 
zmiana, nowość, wdrażanie nowych, nietradycyjnych usług  
i produktów, niekonwencjonalnych metod. 

2. Potencjał przedsiębiorcy- wskazanie motywacji 
przedsiębiorcy, zakresu i charakteru podejmowanych przez 
niego działań zmierzających do zapewnienia przetrwania 
firmy na rynku w jak najdłuższej perspektywie czasowej oraz 
określenie pomysłu przedsiębiorcy na  dalszą działalność, 
dalszy rozwój i funkcjonowanie jego firmy. 
3. Warunki rynkowe- umiejętność wskazania ograniczeń, 
słabych punktów działalności, obszarów wymagających 
poprawy i wsparcia. 
 

RAZEM 100  

 

  

 


