KARTA OCENY UCZESTNIKÓW KONKURSU
„Lider Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego”
Kryteria oceny formalnej – wszystkie kryteria formalne muszą być spełnione
Opis znaczenia
kryterium

Lp.

Kryteria formalne

1.

Siedziba lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się
na terenie powiatu kępińskiego

2.

3.

4.
5.

6.

7.

W okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat zatrudniał w przypadku:
 mikroprzedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 małych przedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 średnich przedsiębiorstw średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 dużych przedsiębiorstw średniorocznie co najmniej 250 pracowników.
W okresie co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat osiągnęły roczny obrót netto
ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w przypadku:
 w przypadku mikroprzedsiębiorstw nie przekroczył równowartości w złotych
2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
 w przypadku małych przedsiębiorstw nie przekroczył równowartości
w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln
euro.
 W przypadku średnich przedsiębiorstw nie przekroczył równowartości
w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln
euro.
 W przypadku dużych przedsiębiorstw przekroczył równowartość
w złotych 50 milionów euro i jednocześnie suma aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość
w złotych 43 mln euro
Nie posiadają zaległości wobec organów podatkowych i ZUS
Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej /KRS i prowadzi działalność
gospodarczą
Nie toczy się wobec zgłaszającego żadne postępowanie karne, karno-skarbowe,
upadłościowe, a w ciągu ostatnich pięciu lat nie był karany przez organy kontrolne
(PIP, PIH, IOŚ, Sanepidu i inne).
Wniosek został złożony w terminie, jest kompletny, czytelny,
sporządzony i zawiera wszystkie wymagane załączniki

prawidłowo

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie
Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/Nie

1

Kryteria oceny merytorycznej i ich waga - obliczane na podstawie poniższej punktacji
LP

KRYTERIUM

PUNKTACJA

Max.
pkt.

1.

Firma ma charakter „Firmy rodzinnej”

2 pkt za firmę pokoleniową

2

2.

Okres prowadzonej działalności na rynku

8

3.

Wzrost zatrudnienia ogółem na koniec 2018r.
w stosunku do końca 2017r.

4.

Wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na
koniec 2018r. w stosunku do końca 2017r.

5.

Przyjęcie osób na staże/praktyki/praktyczną naukę
zawodu w 2018 roku
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
zgłaszania wolnych miejsc pracy, powierzania pracy
cudzoziemcom, zatrudniania osób bezrobotnych przy
wsparciu finansowym lub niefinansowym.
Wprowadzenie na rynek nowych produktów, usług lub
nowych technologii w ostatnich 5 latach działalności


poniżej 4 lat (0 pkt)

4-5 lat (2 pkt)

6-7 (4 pkt)

8-9 (6 pkt)

10 lat i więcej (8pkt)
spadek/ brak wzrostu (0 pkt)
wzrost 1-10 % (2 pkt)
wzrost 11-20 % (5 pkt)
wzrost 21-30 %^ (8 pkt)
wzrost powyżej 30 % (10 pkt)
spadek/ brak wzrostu (0 pkt)
wzrost 1-5 % (2 pkt)
wzrost 6-10 % (5 pkt)
wzrost 11-15 % (8 pkt)
wzrost powyżej 15 % (10 pkt)
nie – 0 pkt
tak – 2 pkt
nie – 0 pkt
tak – 2 pkt

6.

7.

8.

9.

Korzystanie z programów pomocowych i instrumentów
finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym ze
środków Unii Europejskiej w ostatnich 5 latach
Działania charytatywne, na rzecz społeczności lokalnej
(Wsparcie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
wspieranie organizacji pożytku publicznego)
w latach 2017-2018

10.

Certyfikaty, patenty (np. ISO) uzyskane w ostatnich
5 latach działalności

11.

Posiada nagrody i/ lub wyróżnienia uzyskane
w ostatnich 5 latach działalności
Wypadki przy pracy w ostatnich 2 latach
Działania wpływające na polepszenie warunków
socjalnych oraz pracy w ostatnich 2 latach

12.
13.

14.

Przynależność do Cechu Rzemiosł Różnych

10

10

2
2

0 pkt - brak
1 pkt – za liczbę wdrożeń od 1-2
2 pkt – za liczbę wdrożeń od 3-5
3 pkt – za liczbę wdrożeń od 6-7
4 pkt – za liczbę wdrożeń od 8-10
5 pkt – za liczbę wdrożeń powyżej 10
1- 10 pkt

10

0 pkt - brak
1 pkt – za 1 wsparcie
2 pkt – za 2 wsparcia
3 pkt – za 3 wsparcia
4 pkt – za 4 wsparcia
5 pkt – za 5 wsparć i powyżej
0 pkt - brak
1 pkt – za 1 dokument
2 pkt – za 2 dokumenty
3 pkt – za 3 dokumenty
4 pkt – za 4 dokumenty
5 pkt – za 5 dokumentów i powyżej
1 pkt za każdą nagrodę i/ lub
wyróżnienie – maksymalnie 5 pkt
2 pkt za bezwypadkową działalność
2 pkt za opiekę medyczną
2 pkt za podnoszenie kwalifikacji
pracowników
2 pkt za karty, bony
2 pkt inne
0 pkt brak

5

10

5

5
2
8

1

2

1 pkt za przynależność
15.

Uśredniona rentowność sprzedaży w ostatnich trzech
latach działalności
(zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży)

16.

Ogólna ocena działalności przez Członka Kapituły

do 1% (0 pkt),
1-3% (3 pkt),
4-7% (6 pkt),
7-10% (9 pkt),
powyżej10% (10 pkt)
1-10 pkt

10

10

Liczba przyznanych punktów
(obliczona jako średnia liczby przyznanych punktów przez
poszczególnych członków Kapituły)

Maksymalna liczba punktów jaką przedsiębiorca może otrzymać - 100 pkt

3

