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Lp.

KRYTERIUM

C

1.

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Projekt wykazuje wpływ
na rozwój
co najmniej jednej
inteligentnej specjalizacji
województwa
warmińsko –
mazurskiego

5 pkt – projekt wykazuje wpływ
na rozwój co najmniej jednej
inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko – mazurskiego
0 pkt – projekt nie wykazuje wpływu
na rozwój co najmniej jednej
inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko – mazurskiego
2 pkt – Wnioskodawca wskazał
dodatkowe usługi (ponad katalog
wymieniony w kryterium obligatoryjnym
nr 2), skierowane głównie do
przedsiębiorstw innowacyjnych.

2.

Oferta usług dla
innowacyjnych
przedsiębiorstw

2 pkt – Wnioskodawca, na podstawie
deklaracji we wniosku zapewnił, że
minimum 10% przedsiębiorstw, którym
usługi będzie świadczyć w okresie
realizacji projektu, będzie
przedsiębiorstwami z branż średniowysokiej i wysokiej techniki (zgodnie
z klasyfikacją OECD)
0 pkt – Wnioskodawca nie wskazał
dodatkowych usług (ponad katalog
wymieniony w kryterium obligatoryjnym
nr 2), skierowanych głównie do
przedsiębiorstw innowacyjnych oraz
nie zawarł we wniosku deklaracji,
iż minimum 10% przedsiębiorstw,
którym usługi będzie świadczyć w
okresie realizacji projektu, będzie

2

przedsiębiorstwami z branż średniowysokiej i wysokiej techniki (zgodnie
z klasyfikacją OECD)

3.

4.

Wnioskodawca wykaże
preferencje
dla przedsiębiorstw,
które powstały dzięki
wsparciu ze środków
innych działań/
poddziałań RPO 2014 –
2020, bądź innych
programów
operacyjnych
na lata 2014 – 2020

Wnioskodawca posiada
doświadczenie
w inkubacji
przedsiębiorstw

1 pkt – Wnioskodawca w Regulaminie
świadczenia usług inkubowania
uwzględnił preferencje dla
przedsiębiorstw, które powstały dzięki
wsparciu ze środków innych działań/
poddziałań RPO 2014 – 2020, bądź
innych programów operacyjnych na lata
2014 – 2020
0 pkt – Wnioskodawca w Regulaminie
świadczenia usług inkubowania nie
uwzględnił preferencji dla
przedsiębiorstw, które powstały dzięki
wsparciu ze środków innych działań/
poddziałań RPO 2014 – 2020, bądź
innych programów operacyjnych na lata
2014 – 2020
5 pkt – Wnioskodawca przedłożył kopie
umów zawartych w ciągu ostatnich
3 lat (w przypadku gdy okres
funkcjonowania – jest krótszy – od
momentu funkcjonowania) dotyczące
świadczenia usług inkubowania na
rzecz 36 i więcej przedsiębiorstw
3 pkt – Wnioskodawca przedłożył kopie
umów zawartych w ciągu ostatnich
3 lat (w przypadku gdy okres
funkcjonowania – jest krótszy – od
momentu funkcjonowania) dotyczące
świadczenia usług inkubowania
na rzecz 26-35 przedsiębiorstw
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1 pkt – Wnioskodawca przedłożył kopie
umów zawartych w ciągu ostatnich
3 lat (w przypadku gdy okres
funkcjonowania – jest krótszy – od
momentu funkcjonowania) dotyczące
świadczenia usług inkubowania na
rzecz 16-25 przedsiębiorstw
0 pkt – Wnioskodawca przedłożył kopie
umów zawartych w ciągu ostatnich
3 lat (w przypadku gdy okres
funkcjonowania – jest krótszy – od
momentu funkcjonowania) dotyczące
świadczenia usług inkubowania na
rzecz 0-15 przedsiębiorstw

5.

Wnioskodawca
zapewnia system
monitorowania
satysfakcji klientów

2 pkt – Wnioskodawca we wniosku
o dofinansowanie wykazał posiadanie
systemu monitorowania poziomu
jakości świadczenia usług i satysfakcji
klientów uwzględniającego
wykorzystanie jego wyników do
bieżącego dostosowywania oferty
świadczonych usług do potrzeb
klientów
0 pkt – Wnioskodawca we wniosku
o dofinansowanie nie wykazał
posiadania systemu monitorowania
poziomu jakości świadczenia usług
i satysfakcji klientów uwzględniającego
wykorzystanie jego wyników do
bieżącego dostosowywania oferty
świadczonych usług do potrzeb
klientów
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6.

Poziom wkładu
własnego

7.

Poziom bezrobocia
w powiecie, na obszarze
którego świadczone
będą usługi inkubacji

8.

Wnioskodawca
przygotował
odpowiednią strategię
komunikacji i promocji
usług skierowanych

5 pkt – Wnioskodawca zadeklarował we
wniosku wkład własny (ponad
minimalny wkład własny określony
na poziomie 15%) na poziomie
pow. 20%
3 pkt – Wnioskodawca zadeklarował we
wniosku wkład własny (ponad
minimalny wkład własny określony na
poziomie 15%) na poziomie
pow. 10-20%
1 pkt – Wnioskodawca zadeklarował we
wniosku wkład własny (ponad
minimalny wkład własny określony
na poziomie 15%) na poziomie
pow. 5-10%
0 pkt – Wnioskodawca zadeklarował we
wniosku wkład własny (ponad
minimalny własny określony
na poziomie 15%) na poziomie
0-5%
…………….. x20 pkt = …………
(stopa bezrobocia
wyrażona liczbowo
do dwóch miejsc
po przecinku1)

5 pkt – wysoka ocena strategii
komunikacji (zasięg działań
promocyjnych regionalny (wojewódzki)
lub większy, ponad 5 kanałów
komunikacji, ponad 5 rożnych grup
odbiorców – 5 rożnych komunikatów)

1

W przypadku, gdy w projekcie założono świadczenie usług inkubowania w więcej niż jednym powiecie punktacja w ramach kryterium jest wyliczona jako średnia arytmetyczna
wyników dla wszystkich lokalizacji.
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do przedsiębiorców

D

1a.

1b.

3 pkt – średnia ocena strategii
komunikacji (zasięg działań
promocyjnych ponadlokalny
(powiatowy), maksymalnie 5 kanałów
komunikacji, maksymalnie 5 rożnych
grup odbiorców – 5 rożnych
komunikatów)
0 pkt – słaba ocena strategii
komunikacji (zasięg działań
promocyjnych lokalny (gminny),
maksymalnie 3 kanały komunikacji,
maksymalnie 3 rożne grupy odbiorców
– 3 rożne komunikaty)

KRYTERIA OGÓLNE MERYTORYCZNE - PREMIUJĄCE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnym
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020
- kryterium
wykorzystania
nowoczesnych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych (TIK)
Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnym
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020
- kryterium
odprowadzania
podatków na terenie
województwa
warmińsko-mazurskiego

1 pkt – dzięki projektowi zostanie
przygotowane zostaną systemy
informatyczne i zwiększy się zdolność
do ich użytkowania i/lub nastąpi
wykorzystanie usług
telekomunikacyjnych do przekazywania
i zdalnego przetwarzania informacji
0 pkt – projekt nie wykorzystuje
nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
1 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) odprowadza lub będzie
odprowadzać wszystkie dotyczące go
podatki (z katalogu zawartego w opisie
kryterium) w województwie warmińskomazurskim.
0 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) odprowadza lub będzie
odprowadzać co najmniej jeden
z podatków z katalogu zawartego
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w obszarze realizacji
projektu

1c.

1d.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnym
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020
- kryterium partnerstwa
komunikacji z
interesariuszami
Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnym
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020
- kryterium efektywne
i racjonalne
wykorzystywanie
zasobów naturalnych
oraz stosowanie
rozwiązań przyjaznych
środowisku

1e.

Zgodność projektu
z zasadami
horyzontalnym
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020
- kryterium stosowania
klauzul społecznych
w zamówieniach
publicznych.

2.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich

w opisie kryterium (które go dotyczą)
poza województwem warmińskomazurskim
1 pkt - Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) zapewnili komunikację
z interesariuszami projektu w sposób
wskazany w opisie kryterium
0 pkt - Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie zapewnili komunikacji
z interesariuszami projektu w sposób
wskazany w opisie kryterium
1 pkt - w projekcie przewidziano
działania w obszarze ochrony
środowiska mające na celu
generowanie większej wartości przy
użyciu mniejszej ilości materiałów
i zastosowaniu innego sposobu zużycia
przyjaznego środowisku.
0 pkt - w projekcie nie przewidziano
działań efektywnie i racjonalnie
wykorzystujących zasoby naturalne i
stosujących rozwiązania przyjazne
środowisku
1 pkt - w zamówieniach publicznych
realizowanych w ramach projektu
zobowiązano się do stosowania
kryteriów odnoszących się do kwestii
społecznych.
0 pkt - w zamówieniach publicznych
realizowanych z ramach projektu nie
wskazano, czy wśród kryteriów wyboru
oferentów będą kryteria odnoszące
się do kwestii społecznych
1 pkt - projekt realizuje wszystkie
zdiagnozowane problemy kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym
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zdiagnozowanych
problemów kluczowych
interesariuszy

3.

4.

Projekt realizuje kilka
komplementarnych
celów

Wnioskodawca i
partnerzy (jeśli dotyczy)
posiadają
doświadczenie w
realizacji podobnych
projektów

konkursem / wezwaniem do składania
wniosków.
0 pkt - projekt realizuje wybrane
problemy kluczowych interesariuszy
1 pkt - projekt realizuje kilka
uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań
0 pkt - projekt realizuje jeden cel
1 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy
(jeśli dotyczy) zrealizowali z sukcesem
przynajmniej jeden podobny projekt
lub przedsięwzięcie współfinansowane
ze środków europejskich od roku 2007
0 pkt - Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie posiadają doświadczenia
w realizacji podobnych projektów lub
przedsięwzięć
1 pkt - projekt jest realizowany
w porozumieniu

5.

Komplementarność
projektu

2 pkt - projekt jest końcowym
elementem wypełniającym ostatnią lukę
w istniejącej infrastrukturze na danym
obszarze
1 pkt - projekt bezpośrednio
wykorzystuje produkty bądź rezultaty
innego projektu
1 pkt - projekt pełni łącznie z innymi
projektami tę samą funkcję, dzięki
czemu w pełni wykorzystywane
są możliwości istniejącej infrastruktury
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1 pkt - projekt łącznie z innymi
projektami jest wykorzystywany
przez tych samych użytkowników
0 pkt – projekt nie jest komplementarny
i nie jest realizowany w porozumieniu

1 pkt - projekt osiągnie wartości

6.

Realizacja celów
opisanych wszystkimi
wskaźnikami
kluczowymi i
specyficznymi

niezerowe we wszystkich wskaźnikach
kluczowych i specyficznych dla
Programu wm odniesieniu do typu
projektu/grupy docelowej (zgodnie
z SzOOP)
0 pkt - projekt osiągnie wartości
niezerowe tylko w wybranych
wskaźnikach kluczowych
i specyficznych dla Programu
w odniesieniu do typu projektu/grupy
docelowej (zgodnie z SzOOP)

Osoba oceniająca:
Data:
Podpis:
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