
 

 
 

Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 
 
 
Kryteria dla przedsięwzięcia 1.2.1.  „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” w zakresie wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów 
przedsiębiorczości 

Lp.  Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne 
do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe 

Punktacja  

1. Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji 
projektów 
współfinansowanych z Unii 
Europejskiej  

Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających  duże doświadczenie w realizacji 
projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Doświadczony podmiot daje większe 
gwarancje osiągnięcia celów i wskaźników LSR w zakresie przedsięwzięcia 1.2.1. 
Kryterium będzie weryfikowane na postawie dokumentów poświadczających 
realizację i rozliczenie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w 
szczególności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

10 pkt – wnioskodawca realizował projekty 
współfinansowane z UE w ramach krajowych 
programów operacyjnych  o wartości powyżej 
1 000 000,00 zł  
5 pkt. – wnioskodawca realizował projekty 
współfinansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2007-2013 wynosi powyżej 500 000,00 zł 
 
Maksymalna liczba punktów – 15 pkt. 
 

2. Planowana operacja zakłada 
wsparcie dla podmiotów 
gospodarczych utworzonych 
przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku 
pracy zgodnie z definicją 
określoną w LSR 

Kryterium preferuje projekty wspierające w inkubatorze przedsiębiorczości podmioty 
gospodarcze utworzone przez osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy 
określonych w LSR. Kryterium przyczynia się do osiągniecia celów LSR oraz 
zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane 
poprzez analizę zapisów wniosku i oświadczenie Wnioskodawcy. 
 

5 pkt. – wnioskodawca zadeklarował wsparcie 
niefinansowe dla min. 3 podmiotów gospodarczych 
utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych 
na rynku pracy 
0 pkt. - wnioskodawca zadeklarował wsparcie 
niefinansowe dla mniej niż 3 podmiotów 
gospodarczych utworzonych przez osoby z grup 
defaworyzowanych na rynku pracy 

3 Planowana operacja zakłada 
realizację wszystkich 
wskaźników produktu i 
rezultatu określonych w LSR 
dla przedsięwzięcia 1.2.1 

Kryterium preferuje projekty zakładające kompleksowe rozwiązania w zakresie 
inkubowania przedsiębiorczości i osiągnięcie celów LSR oraz wszystkich wskaźników 
produktu i rezultatu określonych dla przedsięwzięcia 1.2.1. 
Produkty: liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości  
liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory  
Rezultaty: liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji 
otoczenia biznesu (inkubatora)  

10 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  



 

liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych lub ulepszonych) 
świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości. Kryterium będzie weryfikowane 
poprzez analizę zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

4.  Planowana operacja zakłada 
realizację zasad 
zrównoważonego rozwoju 

Usługi świadczone przez tworzony inkubator przedsiębiorczości wspierają 
przedsiębiorców w ekozarządzaniu przedsiębiorstwem zgodnie z definicją określoną w 
RPO WK-P na lata 2014-2020.  
Ekozarządzanie  - oznacza wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania 
środowiskowego tj. systemu zarządzania, który obejmuje strukturę organizacyjną, 
czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury i zasoby służące 
rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz 
zarządzaniu aspektami środowiskowymi. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami wniosku i biznesplanu. 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  
 

5. Projekt uwzględnia dostęp 
budynku inkubatora do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Kryterium preferuje dostosowanie obiektu inkubatora do potrzeb niepełnosprawnych 
typu winda, podjazd. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie 
Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami wniosku i dokumentacji technicznej. 
 

5 pkt. – tak 
0 pkt. – nie  

6. Planowany projekt ma 
charakter innowacyjny 

Premiowane projekty o charakterze innowacyjnym, polegające na wdrożeniu nowego 
lub znacząco udoskonalonego elementu tj. 1) produktu, 2) usługi, 3) procesu, 4) 
organizacji lub 5) nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących 
lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 
Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, usługa, proces, 
organizacja lub nowy sposób wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych 
zasobów były nowe (lub znacząco udoskonalone) dla wnioskodawcy. Zalicza się tu 
elementy innowacji, które dany wnioskodawca opracował jako pierwszy oraz te, które 
zostały przyswojone od innych podmiotów. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 
o uzasadnienie innowacyjności we wniosku o dofinansowanie.  

3 pkt. – wysoki stopień innowacji operacji (ujęcie we 
wniosku co najmniej 3 elementów z wymienionych w 
definicji innowacji) 
2 pkt. – średni stopień innowacji operacji (ujęcie we 
wniosku co najmniej 2 elementów z wymienionych w 
definicji innowacji) 
1 pkt.  – niski stopień innowacji operacji (ujęcie we 
wniosku co najmniej 1 elementu z wymienionych w 
definicji innowacji) 
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru 
innowacyjnego nie ujęcie we wniosku żadnego z 
elementów z wymienionych w definicji innowacji) 

7. Szeroki zakres świadczonych 
usług inkubacji 
przedsiębiorczości  

Kryterium premiuje kompleksowe wsparcie dla inkubowanych przedsiębiorstw w fazie 
rozwoju poprzez bogatą i zróżnicowaną ofertę usług. Kryterium będzie weryfikowane 
w oparciu o uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami 
biznesplanu i punktowane w zależności od liczby i rodzaju zaplanowanych usług dla 
inkubowanych przedsiębiorstw.  

2 pkt. - wynajmowanie po preferencyjnych cenach 
powierzchni biurowej. 
2 pkt. -  świadczenie usług w zakresie doradztwa 
prawnego, marketingowego, finansowo - księgowego. 
2 pkt. - wynajmowanie sprzętu biurowego 
2 pkt. – świadczenie usług szkoleniowych 



 

2 pkt. - tworzenie wspólnych działań promocyjno - 
reklamowych dla przedsiębiorstw inkubowanych. 
Maksymalna liczba punktów – 10 pkt. 

8. Zasięg terytorialny projektu Kryterium preferuje wnioskodawców, którzy zadeklarują ofertę inkubatora dla 
mieszkańców całego obszaru LSR. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretnymi założeniami funkcjonowania 
inkubatora (np. regulamin inkubatora). 

4 pkt. – zasięg całego obszaru LSR 
0 pkt. – zasięg mniejszy niż cały obszar LSR  

9. Projekt zakłada promocję LGD 
i LSR 

Kryterium premiuje projekty, które będą promować współfinansowanie ze środków UE 
w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów określonych w wytycznych z 
zakresu promocji projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 oraz 
logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie 
Wnioskodawcy w zakresie zakładanej formy promocji projektu. 

2 pkt. – promocja w formie tablicy w miejscu realizacji 
projektu 
2 pkt. - promocja na stronie internetowej 
wnioskodawcy  
2 pkt. – promocja w formie artykułu w prasie lokalnej 
2 pkt. – promocja na materiałach drukowanych 
promujących działalność inkubatora 
 
Maksymalna liczba punktów – 8  pkt. 

10. Wnioskodawca skorzystał z  
doradztwa świadczonego 
przez LGD 

Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem 
spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami 
wyboru określonymi przez LGD. Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega 
ocenie w ramach aktualnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem 
poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO 
DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków. 

5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD 
0 pkt. -  Wnioskodawca nie skorzystał z  doradztwa 
świadczonego przez LGD 

Maksymalna liczba punktów:  70 pkt           Minimalna liczba punktów: 35 pkt  
 


