
 

Załącznik 3 do Regulaminu Programu Inkubacji w ramach VR Inkubatora w Fałkowie 

Kryteria oceny 

OCENA FORMALNA 

l.p. Kryterium Opis 
Ocena spełniania 

kryterium 

1 
Forma złożenia 
dokumentacji aplikacyjnej 

Weryfikacji podlegać będzie złożenie dokumentacji aplikacyjnej we właściwej formie (na 
formularzu wniosku uczestnictwa w inkubacji zamieszczonym na stronie ogłoszenia naboru i 
załączników zgodnie z wzorami / wytycznymi w ogłoszeniu) w wersji elektronicznej (na adres 
mailowy Organizatora Programu) lub wersji papierowej na adres siedziby Organizatora 
Programu. Dopuszczalne jest złożenie dokumentacji w wersji elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem tradycyjnym (skan dokumentów) 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu aplikującego. 
Dokumenty aplikacyjne złożone w wersji papierowej powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Podmiotu aplikującego. 
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2 
Kompletność wniosku 
i załączników  

Weryfikacji podlegać będzie złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w zakresie 
zgodnym z wymogami zawartymi w Regulaminie Programu Inkubacji, w szczególności 
prowadzona będzie weryfikacja: 
1. Przedłożenia Wniosku uczestnictwa w inkubacji oraz wszystkich wymaganych 

załączników zgodnie z Regulaminem Programu Inkubacji, 
2. Wypełnienia wszystkich obligatoryjnych pól Wniosku uczestnictwa w inkubacji oraz 

załączników, 
3. Kompletności stron Wniosku uczestnictwa w inkubacji i załączników, 
4. Zamieszczenia podpisów osób upoważnionych do reprezentacji Podmiotu aplikującego 

na Wniosku uczestnictwa w inkubacji oraz wybranych załącznikach (w przypadku 
podpisu osoby nieupoważnionej do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym 
podmiotu wnioskującego, weryfikacja przedłożenia pełnomocnictwa / innego 
dokumentu uprawniającego do podpisu i złożenia dokumentacji aplikacyjnej), 

5. Dokonania potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. 
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3 
Kwalifikowalność 
podmiotowa 

Weryfikacji podlegać będzie kwalifikowalność podmiotowa do złożenia Wniosku 
uczestnictwa w inkubacji. Zostanie ona przeprowadzona na podstawie danych rejestrowych, 

0/1 



 

opisów we wniosku oraz oświadczeń Podmiotu aplikującego. W szczególności weryfikacji 
będzie poddane: 
1. Posiadanie przez podmiot wnioskujący siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
2. Prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego rozumiane jako 

posiadanie siedziby lub oddziału zgodnie z dokumentem rejestrowym, 
3. Spełnianie kryteriów mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, o których mowa w 

załączniku I. do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. 

4 Niepodleganie wykluczeniu 
Weryfikacja niepodlegania wykluczeniu przez Podmiot aplikujący zgodnie z zapisami 
Regulaminu Programu Inkubacji. 
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OCENA MERYTORYCZNA 

l.p. Kryterium Opis 
Ocena spełniania 

kryterium 

1 Doświadczenie rynkowe 

Weryfikacji podlegać będzie dotychczasowa skala działalności Podmiotu aplikującego, 
w szczególności liczba pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, liczba i 
wartość dotychczas sprzedanych produktów / świadczonych usług oraz posiadane kontakty 
okołobiznesowe. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie opisu działalności 
przygotowanego przez Podmiot aplikujący. Premiowane będą podmioty posiadające 
doświadczenie rynkowe i ugruntowane kontakty biznesowe z kooperantami.  
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2 Zasoby organizacyjne  

Weryfikacji poddawana będzie zdolność Podmiotu aplikującego do wdrażania założonego 
modelu biznesowego w aspekcie organizacyjnym. Oceniany będzie w szczególności potencjał 
kadrowy oraz doświadczenie i kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w 
prowadzenie działalności gospodarczej.  Ocena będzie przeprowadzona na podstawie opisu 
Podmiotu aplikującego. 
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3 Innowacyjność 

Weryfikacji poddawany będzie poziom innowacyjności działalności Podmiotu aplikującego, 
na równi działalności obecnej, jak i planowanej dzięki realizacji Programu inkubacji. Oceniana 
będzie zarówno innowacyjność produktowa i procesowa jak i nietechnologiczna, przyjmując 
definicję zgodną z podręcznikiem Oslo Manual. Punkty będą przyznawane na podstawie skali 
innowacji w następujący sposób: 
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1. Innowacja produktowa: 

− w skali przedsiębiorstwa – 0,5 punktu, 

− w skali regionu – 1 punkt, 

− w skali kraju / w skali międzynarodowej – 2 punkty. 
Maksymalnie do zdobycia z tytułu innowacji produktowej 2 punkty. 
 
2. Innowacja procesowa: 

− w skali przedsiębiorstwa – 0,5 punktu, 

− w skali regionu – 1 punkt, 

− w skali kraju / w skali międzynarodowej – 2 punkty. 
Maksymalnie do zdobycia z tytułu innowacji procesowej 2 punkty. 
 
3. Innowacja nietechnologiczna (organizacyjna i/lub marketingowa): 

− w skali przedsiębiorstwa – 0,5 punktu, 

− w skali regionu – 1 punkt, 

− w skali kraju / w skali międzynarodowej – 2 punkty. 
Maksymalnie do zdobycia z tytułu innowacji nietechnologicznej 2 punkty. 
 
Ocena będzie przeprowadzona na podstawie opisu Podmiotu aplikującego (brak konieczności 
przedkładania opinii o innowacyjności). 
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Prowadzenie działalności 
gospodarczej w ramach 
branż zaliczanych do 
Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Weryfikacji poddawana będzie branża, w ramach której Podmiot aplikujący prowadzi 
działalność gospodarczą. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w branżach 
zaliczanych do Inteligentnych Specjalizacji Województwa Wielkopolskiego zgodnie z 
Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski, w szczególności w ramach specjalizacji: 

− Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, 

− Wnętrza przyszłości, 

− Przemysł jutra, 

− Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 

− Rozwój oparty na ICT, 

− Nowoczesne technologie medyczne. 
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie kodów PKD przypisanych do działalności 
Podmiotu aplikującego w dokumencie rejestrowym oraz dodatkowo opisu zakresu 
działalności gospodarczej we wniosku.  
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5 
Czas prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Weryfikacji podawany będzie czas prowadzenia działalności gospodarczej rozumiany jako 
czas od wpisu do właściwego rejestru do złożenia wniosku o udział w Programie Inkubacji. 
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób: 

− prowadzenie działalności do 12 miesięcy – 2 punkty, 

− prowadzenie działalności od 13 do 24 miesięcy – 1 punkt, 

− prowadzenie działalności powyżej 24 miesięcy – 0 punktów. 
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie danych rejestrowych Podmiotu aplikującego.  
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INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z ZESPOŁEM OCENY 

l.p. Kryterium Opis 
Ocena spełniania 

kryterium 

1 Plany rozwojowe 

Weryfikacji będą podlegać plany rozwojowe Podmiotu aplikującego dotyczące rozwinięcia 
prowadzonej działalności dzięki udziałowi w Programie Inkubacji (przykładowo wdrożenie 
nowych / udoskonalonych produktów i usług, zmiany w procesie produkcyjnym / procesie 
świadczenia usług, udoskonalenie procesów sprzedaży, logistyki i innych procesów, w tym 
okołobiznesowych, rozszerzanie rynków docelowych). Premiowane będą jasno 
sprecyzowane, realne plany rozwojowe o istotnym znaczeniu dla przyszłej sytuacji rynkowej 
Podmiotu aplikującego. 
Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie informacji przedstawionych w Planie rozwoju 
przedsiębiorstwa. 
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2 Koncepcja procesu inkubacji 

Weryfikacji będzie podlegać koncepcja procesu inkubacji na podstawie zaprezentowanego 
przez Podmiot aplikujący Planu rozwoju przedsiębiorstwa, w szczególności zestawu usług 
doradczych, okołobiznesowych i specjalistycznych oraz wsparcia inwestycyjnego, które 
zapewnią możliwość podniesienia innowacyjności i rozwinięcia działalności, w tym realizację 
założonych planów rozwojowych. Premiowane będzie przedstawienie efektywnej 
i kompleksowej koncepcji inkubacji wraz z uargumentowaniem jej zasadności.  
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