
     

 

Załącznik Nr 1 do załącznika nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła  

V/25/ z dnia 8 lutego 2021 r.  

 
 

Wytyczne w zakresie uzupełniania karty Oceny zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Jaśle. 

 
1) Każdy z członków Komisji Weryfikacyjnej, uczestniczący w obradach Komisji, dokonuje oceny 

zgłoszeń do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle samodzielnie wypełniając Kartę Oceny 
zgłoszenia. 

2) Kartę oceny zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości w Jaśle wypełnia się czytelnie 
uzupełniając przyznaną liczbę punktów oraz sygnując własnoręcznym podpisem. 

3) Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za poszczególne elementy aplikacji oraz 
zasady przyznawania punktacji przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

 

I. OCENA FORMALNA WNIOSKU 

Lp. Pytanie Dodatkowe uwagi/ komentarz  

1. 
Czy wniosek złożono na 
obowiązującej wersji 
formularza zgłoszeniowego? 

Ocena nie punktowana 

2. 
Czy formularz złożono w 
terminie? 

3. 
Czy formularz został 
czytelnie podpisany? 

4. 
Czy złożone zostały 
wszystkie oświadczenia 
zawarte w formularzy?  

5. 
Czy do formularza dołączono  
wszystkie wymagane  
załączniki? 

 
 

I.OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU 

A.    OCENA ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI 

Lp. Pytanie 
Maksymalna 

liczba punktów 
Dodatkowe uwagi/ komentarz dotyczący punktacji 

1. 

Czy wnioskodawca 
zarejestrował działalność 
gospodarczą w okresie 
krótszym niż 23 miesiące od 

5 

Gradacja punktacji zgodnie z poniższymi 
wytycznymi:   maksymalna liczba punktów 5) dla 
działalności zarejestrowanych do pół roku przed 
złożeniem aplikacji, działalności zarejestrowane 



     

 

dnia złożenia aplikacji do 
Inkubatora? 

w okresie 7-12 miesięcy - 4 punkty; w okresie 
13-20 miesięcy- 2 punkty  
i w okresie 21-23 miesięcy- 1 punkt;  
w pozostałych przypadkach brak punktów 

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

5 

wnioskowanie o najem powyżej 6 miesięcy - 5 
punktów; wnioskowanie  
o najem od 2 do 6 miesięcy –3 punkty; 
wnioskowanie o najem do 1 miesiąca- 1 punkt ;  

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 działania” dla inteligentnych 
specjalizacji województwa podkarpackiego? 

a. Branża ICT 20 

maksymalna liczba punktów (20)  
w przypadku umiejscowienia kodów PKD  

z działu 61 i 62 w przeważającej działalności 
gospodarczej wnioskodawcy; 15 punktów 
w przypadku umiejscowienia w/w kodów  
w dodatkowej działalności, 10 punktów 

w przypadku umiejscowienia pozostałych 
działów sekcji J w przeważającej działalności 

gospodarczej i 5 punktów 
w przypadku ich umieszczenia  

w dodatkowej działalności; 
 w pozostałych przypadkach brak punktów 

b. „Jakość życia” 10 

maksymalna liczba punktów (10)  
w przypadku umiejscowienia kodów PKD 
związanych z "jakością życia" w głównej, 
przeważającej działalności, 5 punktów  

w przypadku ich umieszczenia  
w działalności dodatkowej; w pozostałych 

przypadkach brak punktów 

4. 

Czy wpisywanie się w jedną z 
inteligentnych specjalizacji 

województwa 
podkarpackiego jest 

uwidocznione w kodzie PKD 
głównej działalności 

wnioskodawcy? 

10 

Pozycjonowanie inteligentnych specjalizacji 
województwa podkarpackiego w głównej 

działalności PKD - 10 punktów; w działalności 
pozostałej- 5 punktów; w pozostałych 

przypadkach brak punktów 

5. 
Czy wnioskodawca 

współpracuje z sektorem 
badawczo-rozwojowym? 

7 

maksymalna liczba punktów (7) gdy 
wnioskodawca już współpracuje z sektorem 

badawczo-rozwojowym, 4 punkty gdy zamierza 
współpracować tj. wskaże w jakim zakresie 



     

 

byłaby ta współpraca; 
 w pozostałych przypadkach brak punktów 

6. 

Czy oczekiwania 
Wnioskodawcy wobec usług 

świadczonych przez 
Inkubator Przedsiębiorczości  

w Jaśle mieszczą się w 
ofercie Inkubatora? 

8 

maksymalna liczba punktów  (8) gdy 
oczekiwania wnioskodawcy są skorelowane  

z ofertą inkubatora, 5 punktów, gdy mieszczą się 
w ogólnie określonych płaszczyznach wsparcia, 

ale wymagają doprecyzowania  
i wiedzy specjalistycznej, w pozostałych 

przypadkach brak punktów 

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

a. Branża ICT 7 

Maksymalna liczba punktów (7) gdy kadra 
zarządzająca wnioskodawcy posiada 

wykształcenie wyższe kierunkowo związane  
z branżą, 5 punktów gdy posiada wykształcenie 
średnie lub podyplomowe związane z branżą, 3 
punkty,  gdy ukończyli kursy, szkolenia lub inne 

formy edukacji związane z branżą,  
w pozostałych przypadkach brak punktów 

b. „Jakość życia” 5 

Maksymalna liczba punktów (5) gdy kadra 
zarządzająca wnioskodawcy posiada 

wykształcenie wyższe kierunkowo związane  
z branżą,  

3 punkty, gdy posiada wykształcenie średnie lub 
podyplomowe związane  

z branżą, 1 punkt,  gdy ukończyli kursy, szkolenia 
lub inne formy edukacji związane  

z branżą, w pozostałych przypadkach brak 
punktów 

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

a. Branża ICT 8 

Maksymalna liczba punktów (8) gdy kadra 
zarządzająca wnioskodawcy posiada co najmniej 
półroczne doświadczenie zawodowe związane z 
branżą, 5 punktów gdy posiada doświadczenie 
co najmniej 3- miesięczne związane z branżą, 3 

punkty, gdy posiada co najmniej miesięczne 
doświadczenie  związane z branżą, w 

pozostałych przypadkach brak punktów 

b. „Jakość życia” 5 

Maksymalna liczba punktów (5) gdy kadra 
zarządzająca wnioskodawcy posiada co najmniej 

półroczne doświadczenie związane  
z branżą, 3 punkty, gdy co najmniej  



     

 

3- miesięczne doświadczenie związane  
z branżą, 1 punkt,  gdy posiada co najmniej 

miesięczne doświadczenie związane  
z branżą, w pozostałych przypadkach brak 

punktów 

RAZEM dla branży ICT 70  

RAZEM dla branży „jakość życia” 55  

B.    OCENA PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY Z WNIOSKODAWCĄ 

Lp. Pytanie 
Maksymalna 

liczba punktów 
Dodatkowe uwagi/ komentarz dotyczący punktacji 

1. 

Czy działalność 
Wnioskodawcy spełnia 
kryteria innowacyjności 
rozumianej jako zmiana, 

nowość, wdrożenie nowych 
nietradycyjnych usług, 

produktów, 
niekonwencjonalnych 

metod? 

10 

maksymalna liczba punktów (10), gdy 
działalność wnioskodawcy  lub jej część nie 

występuje na krajowym rynku  oceniający nie 
"słyszał" o takim typie działalności, oferowanych 
produktach czy usługach, metodach, 8 punktów, 
gdy działalność jest znana na rynku regionalnym 

i krajowym, ale lokalnie sporadycznie 
rozpoznawalna, 5 punktów, gdy  działalność jest 

powszechnie znana, ale mało dostępna; w 
pozostałych przypadkach brak punktów 

2. 
Czy wnioskodawca ma 

„wizję” rozwoju firmy na 
kolejne lata? 

10 

maksymalna liczba punktów  (10), gdy 
wnioskodawca umie odpowiedzieć na pytanie 

jak będzie funkcjonować jego firma w kolejnych 
perspektywach czasowych; dopuszczalna 

gradacja punktacji związana  
z długością okresów  

3. 

Czy Wnioskodawca 
przedstawił warunki 

rynkowe w jakich 
funkcjonuje Jego firma 

(określił grupę odbiorców 
oraz konkurentów oraz 

opisał swoją ofertę 

5 

maksymalna liczba punktów  (5), gdy 
wnioskodawca umie określić zarówno swoich 

potencjalnych odbiorców, jak  
i konkurentów, 3 punkty gdy potrafi wskazać 

grupę swoich odbiorców; w pozostałych 
przypadkach brak punktów 

RAZEM 25  

 

RAZEM CAŁOŚĆ DLA BRANŻY ICT 100  

RAZEM CAŁOŚĆ DLA BRANŻY 
„JAKOŚĆ ŻYCIA” 

85  

 
  


