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Karta oceny kryteriów punktowych Formularza zgłoszeniowego dla IOB w ramach projektu  

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

 

 

 

Nr ewidencyjny 
 

Data wpłynięcia formularza 
 

Wnioskodawca  

Wartość brutto 

w tym VAT 

 

 

Wartość dofinansowania 
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KRYTERIA PUNKTOWE 

 

Lp. Nazwa kryterium Informacja o sposobie oceny Punkty Uzasadnienie 

1. Doświadczenie IOB na rynku 

świętokrzyskim 

Ocenie podlega liczony w latach okres 

funkcjonowania Wnioskodawcy na terenie 

województwa świętokrzyskiego jako Instytucji 

Otoczenia Biznesu. Okres ten liczony będzie od 

dnia rozpoczęcia naboru Formularzy 

zgłoszeniowych. Punkty będą przyznawane 

w następujący sposób: 

0 pkt – Wnioskodawca funkcjonuje na terenie 

województwa świętokrzyskiego 5 lat; 

4 pkt – Wnioskodawca funkcjonuje na terenie 

województwa świętokrzyskiego jako IOB od 6 

do 9 lat; 

8 pkt – Wnioskodawca funkcjonuje na terenie 

województwa świętokrzyskiego jako IOB 10 lat 

i więcej. 

0 – 8 pkt  

2. Dotychczasowa współpraca z MŚP 

 

Ocenie podlega udokumentowane 

doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji 

usług doradczych na rzecz MŚP w okresie 

ostatnich 5 lat licząc od dnia rozpoczęcia naboru 

Formularzy zgłoszeniowych. Punkty będą 

przyznawane w następujący sposób:  

0 pkt – udokumentowana realizacja 12 usług 

doradczych na rzecz MŚP; 

4 pkt – udokumentowana realizacja od 13 do 19 

usług doradczych na rzecz MŚP; 

8 pkt – udokumentowana realizacja więcej niż 

20 usług doradczych na rzecz MŚP.  

0 – 8 pkt  
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3. Potencjał kadrowy Ocenie podlega liczba etatów zatrudnionych 

osób na umowę o pracę posiadających 

doświadczenie w realizacji min. 6 usług 

doradczych na rzecz MŚP oraz co najmniej 5 

letnie doświadczenie zawodowe w realizacji 

inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców. 

Stan na dzień rozpoczęcia naboru Formularzy 

zgłoszeniowych. Punkty będą przyznawane 

w następujący sposób: 

0 pkt – IOB zatrudnia na umowę o pracę osoby 

w wymiarze 2 etatów; 

3 pkt – IOB zatrudnia na umowę o pracę osoby 

w wymiarze 3 etatów; 

6 pkt – IOB zatrudnia na umowę o pracę osoby 

w wymiarze 4 etatów i więcej. 

Ocena dokonywana na podstawie zapisów 

w Formularzu zgłoszeniowym i w Biznes 

Planie. 

0 – 6 pkt  

4. Jakość Biznes Planu Ocenie podlega jakość Biznes Planu zgodnie 

z zakresem wymaganych informacji (w tym 

m.in. szczegółowość opisów, mierzalne i realne 

cele nakierowane na zdobycie przewagi 

konkurencyjnej, racjonalne zagospodarowanie 

posiadanych i planowanych zasobów oraz 

pozyskanie nowych, współpraca 

i konkurowanie). Ocena jakości dokonywana 

jest według następujących zagadnień: 

2 pkt – analiza potrzeb MŚP jest szczegółowa 

i bardzo dobrze koresponduje z przedmiotem 

przedsięwzięcia, w tym z obecną pozycją 

konkurencyjną IOB, 

2 pkt – cele przedsięwzięcia są 

skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne 

i określone w czasie, a także doprowadzą do 

osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, 

0 – 6 pkt  
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1 pkt – Biznes Plan zawiera kompletny opis 

wykorzystania istniejących/planowanych 

zasobów, w tym pozyskanie nowych, 

1 pkt – Biznes Plan zawiera wiarygodny plan 

działania po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia. 

5. Zgodność z RSI 2030+ Ocenie podlegać będzie zgodność 

wprowadzanej/modyfikowanej usługi 

z działaniami wskazanymi w RSI 2030+ oraz 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

0 pkt – nie wykazanie zgodności lub błędne 

wykazanie zgodności z działaniami wskazanymi 

w RSI 2030+ oraz regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami 

8 pkt – właściwe, logiczne i szczegółowo 

opisane zgodności z działaniami wskazanymi 

w RSI 2030+ oraz regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami 

Ocena dokonywana na podstawie zapisów 

w Formularzu zgłoszeniowym i w Biznes 

Planie. 

Uwaga! Wskazywanie wpisywani się w więcej 

niż jedną specjalizację nie będzie miało 

przełożenia na liczbę punktów. 

0 – 8 pkt  

6. Współpraca IOB Ocenie podlegać będzie czy realizacja 

przedsięwzięcia przyczyni się do zainicjowania 

współpracy z innym IOB i/lub podmiotami ze 

sfery B+R (transfer wiedzy, udostępnianie 

zasobów, infrastruktury itp.) 

0 pkt – brak współpracy;  

4 pkt – w ramach zaplanowanych działań 

przewidziano współpracę. 

Ocena dokonywana na podstawie zapisów 

w Biznes Planie.  

0 – 4 pkt  
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7. Liczba MŚP korzystających 

z zaawansowanych usług (nowych 

i/lub ulepszonych) świadczonych 

przez IOB 

Ocenie podlegać będzie wartość zadeklarowanej 

liczby MŚP do udziału w pilotażu: 

0 pkt – zadeklarowano 1 przedsiębiorstwo;  

2 pkt – zadeklarowano 2-3 przedsiębiorstwa; 

4 pkt – zadeklarowano 4 i więcej 

przedsiębiorstw. 

Ocena dokonywana na podstawie deklaracji 

zawartej w Formularzu zgłoszeniowym 

0 – 4 pkt  

8. IOB zakłada zwiększenie wkładu 

własnego 

Ocena dokonywana na podstawie informacji 

z Formularza zgłoszeniowego w zakresie 

wysokości wkładu własnego. Za każde 5% 

zwiększonego wkładu Wnioskodawca otrzyma  

2 punkty. Maksymalnie Wnioskodawca może 

otrzymać 6 punktów.  

2 pkt – od 5% zwiększenia wkładu własnego 

4 pkt – od 10% zwiększenia wkładu własnego 

6 pkt – od 15% zwiększenia wkładu własnego 

0-6 pkt  

SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW 50 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO 
DATA I PODPIS 

 

 

 

 

 


