
KRYTERIA MERYTORYCZNE - PUNKTOWE 

 

 

cel 1.1 Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej  

przedsiębiorczości, w tym społecznej na obszarze objętym LSR w okresie od 2016-2022;  

 

przedsięwzięcie 1.1.1 wdrożenie strategii rozwoju IOB uwzględniającej brokering innowacji 

oraz uruchomienie działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo 

 

 

Lp. LISTA KRYTERIÓW PUNKTOWYCH PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

 
 1.1.1 A  Rozwój innowacyjnych usług doradczych, w tym szkolenia kadr i przygotowanie pakietów usług. 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

1. Wnioskodawca zapewni trwałość operacji polegającej na nieodpłatnym świadczeniu usług doradczych 

przez 3 lata po zakończeniu realizacji operacji 

a/ tak 20 pkt.  

b/ nie 0 pkt. 

. 

 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja będzie kontynuowana po zakończeniu jej 

realizacji, punkty przyznaje się gdy beneficjent przedłoży stosowne oświadczenie, deklarujące spełnienie niniejszego kryterium 

w przyszłości. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

2. Wnioskodawca uczestniczy w partnerstwie na rzecz innowacji, zrzeszającym również co najmniej 2 

uczelnie 

a/ tak 20 pkt.  

b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które będą realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, w 

formie podpisanej deklaracji partnerskiej. W tym zakresie w oparciu o przedłożoną do wniosku deklarację partnerską Rada 

oceni wniosek przyznając mu 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

3. Wnioskodawca wykazał przeszkolenie co najmniej jednego pracownika w zakresie usług doradczych z 

dziedziny CSR lub zakładania startup_ów lub ekologii w biznesie 

a/ tak 10 pkt.  



b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które będą realizowane przez przeszkoloną kadrę w dziedzinach 

jak wyżej, dowodem na to będzie przedłożenie we wniosku certyfikatów dokumentujące tego rodzaju kompetencje dla 

przynajmniej jednej osoby udzielającej doradztwo w przyszłym IOB. W oparciu o te informacje Rada oceni wniosek i  przyzna  

mu  10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

4. 
Deklarowany przez wnioskodawcę wkład własny jest: 

a/- poniżej 5 punktów procentowych 0 pkt.  

b/ co najmniej 5 punktów procentowych 20 pkt.  

Założenia kryterium „ b,” wskazuje na preferowanie operacji w której Wnioskodawca deklaruje wkład własny. W tym zakresie 

Rada rozpatrując operację oceni wielkość wkładu własnego Wnioskodawcy przyznając operacji 10 pkt.  

W ramach kryterium „a” Rada nie przyznaje żadnego punktu. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA WYJAŚNIENIA/ 

UZUPEŁNIENIA 

5. 
Operacja dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu: 

a/ tak 10 pkt.  

b/ nie 0 pkt.  

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są 

uzupełnieniem tych wskazanych  w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów 

finansowych zgodnie z zasada racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji operacji, należy 

wykazać już na etapie przygotowania wniosku o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w 

opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. Rada rozpatrując operację oceni realizację wskaźnika przyznając  10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że operacja nie realizuje/ą kryterium. 

 RAZEM 80 pkt.; min. 60 pkt.  

 
 

 

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ  

- 

DATA WYSŁANIA WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ 

DATA WPŁYWU WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ 

Wyniki weryfikacji po wyjaśnieniach/uzupełnieniach ILOŚĆ PUNKTÓW 

Wniosek uzyskał punktów:  

UZASADNIENIE   

Miejscowość, data                                            imię i nazwisko członka Rady - podpis  

 


