
    

    
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania voucherów dla przedsiębiorstw 

„Wzór” 

1 
 

 

Karta oceny (kryteria premiujące) Formularza zgłoszeniowego dla  przedsiębiorców 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  

Nazwa usługi  

Wnioskodawca  

Wartość usługi brutto 

w tym VAT 

 

 

Wartość dofinansowania  

Typ pomocy  (pomoc de 

minimis/pomoc publiczna) 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 

Lp. Nazwa kryterium Informacja o sposobie oceny punkty Uzasadnienie 

1. Uzasadnienie powiązania usługi 

doradczej i prowadzonej 

działalności MŚP                  z 

inteligentnymi specjalizacjami 

województwa świętokrzyskiego 

(jeśli dotyczy) 

Ocena dokonywana na podstawie informacji  

zawartych przez Wnioskodawcę w Formularzu 

zgłoszeniowym. Ocenie podlegać będzie stopień 

powiązania usługi doradczej i prowadzonej 

działalności MŚP z inteligentnymi 

specjalizacjami województwa świętokrzyskiego, 

jaki jest zasięg wpływu na rozwój kluczowych 

branż i komplementarność realizacji usług wobec 

specjalizacji. 

od 0 do 7 pkt  

2.  Uzasadnienie, iż planowane 

rezultaty wdrożenia usługi 

przyczynią się do rozwoju MŚP i 

wprowadzenia innowacji 

(procesowej lub produktowej) 

oraz wzrostu konkurencyjności 

MŚP w skali regionu/ kraju/ 

zagranicy 

Ocena dokonywana na podstawie informacji  

zawartych przez Wnioskodawcę w Formularzu 

zgłoszeniowym. Ocenie będą podlegać 

planowane rezultaty wdrożenia usługi doradczej i 

ich wpływ na rozwój MŚP i wprowadzenie 

innowacji, oraz skala rozwoju konkurencyjności 

w wyniku wdrożenia  usługi doradczej.  

od 0 do 12 pkt  

3. Prowadzenie działalności w 

województwie świętokrzyskim 

min. 6 miesięcy przed dniem 

złożenia Formularza 

zgłoszeniowego - rozumiane jako 

odprowadzanie podatku 

dochodowego na terenie 

województwa świętokrzyskiego 

przez MŚP 

Ocena dokonywana na podstawie oświadczenia 

stanowiącego integralną cześć Formularza 

zgłoszeniowego.  

poniżej 6 miesięcy – 0 pkt 

min. 6 miesięcy – 4 pkt 

 

 

0/4 pkt  
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4. Wnioskodawca 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 

punktów. Maksymalnie Wnioskodawca może 

otrzymać 6 punktów.  

- od 5% zwiększenia wkładu własnego – 2 pkt 

-od 10% zwiększenia wkładu własnego – 4 pkt 

-od 15% zwiększenia wkładu własnego – 6 pkt 

0/2/4/6 pkt  

5.  MŚP działa na rynku nie dłużej 

niż 24 miesiące (start-up ) – 

decyduje data rejestracji w 

odpowiednim rejestrze np. KRS, 

EDG – dotyczy usług 

standardowych 

Ocena dokonywana na podstawie informacji  z 

Formularza zgłoszeniowego i/lub na podstawie 

KRS lub rejestru CEIDG.  

poniżej 24 miesięcy – 3 pkt 

powyżej 24 miesięcy - 0 pkt 

0/3 pkt  

6.  MŚP działa na rynku dłużej niż 

24 miesiące – decyduje data 

rejestracji w odpowiednim 

rejestrze np. KRS, EDG – 

dotyczy  usług specjalistycznych 

Ocena dokonywana na podstawie informacji  z 

Formularza zgłoszeniowego i/lub na podstawie 

KRS lub rejestru CEIDG. 

poniżej 24 miesięcy – 0 pkt 

powyżej 24 miesięcy - 3 pkt 

0/3 pkt  

SUMA WSZYSTKICH PUNKÓW 32  

 

IMIĘ INAZWISKO 

OCENIAJĄCEGO 

DATA I PODPIS 

 

 

 

 


