Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru dostawców usług i ich oferty usługowej - kryteria wyboru dostawców usług i ich oferty
usługowej

Kryteria wyboru
dostawców usług i ich oferty usługowej (Wnioskodawcy – IOB)
1.
Lp.

Kryteria wyboru dostawców usług - Wnioskodawca może zostać dostawcą usług tylko i wyłącznie
w przypadku pozytywnej oceny na wszystkie pytania szczegółowe.
Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wnioskodawca:
 spełnia definicję Instytucji otoczenia biznesu (IOB) –
podmiotu prowadzącego działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, który nie działa
dla osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe
zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym
Kwalifikowalność
1.
dokumencie założycielskim;
Wnioskodawcy
 jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym na terenie
województwa podlaskiego od co najmniej 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku i prowadzi działalność na terenie
województwa podlaskiego;
 nie jest wykluczony z możliwości wsparcia.
Wnioskodawca posiada:
 potencjał
kadrowy
i
kompetencyjny,
adekwatny
do świadczonych usług, i zapewnia realizację usług
prorozwojowych przez min. 3 osoby posiadające niezbędne
kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe adekwatne
Potencjał kadrowy
do świadczonych usług;
2.
i techniczny
 potencjał techniczny do należytego świadczenia usług,
tj. wyposażenie
biurowe
zapewniające
właściwe
przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem
usług rozwojowych oraz dysponuje urządzeniami
technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów
korzystających z usług prorozwojowych.
Wnioskodawca:
 posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie
świadczenia usług prorozwojowych na rzecz MŚP
(co najmniej 3 usługi);
3.
Doświadczenie
 zapewnia, że usługi będą świadczone z wykorzystaniem
dostępnych standardów świadczenia usług oraz zapewnia
odpowiednie
monitorowanie
jakości
i skuteczności
oferowanych usług.
Wnioskodawca posiada:
 strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje różne źródła
przychodów Wnioskodawcy i potwierdza jego zdolność
do działania w warunkach rynkowych;
4.
Strategia biznesowa
 roczny plan działalności, który zawiera indykatywną listę
usług
planowanych
do
realizacji/dostarczenia
(w tym planowanych do wsparcia z EFRR), dostępne zasoby,
niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła
finansowania.
Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów wymaga uzasadnienia.

Ocena

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE
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2.
Lp.

Kryteria oceny usługi – usługa może zostać wpisana do Katalogu usług tylko i wyłącznie w przypadku
pozytywnej oceny na wszystkie pytania szczegółowe.
Nazwa kryterium

Opis kryterium

Proponowana usługa:
 posiada potencjał do rozwoju działalności przedsiębiorstwa
korzystającego z usługi;
 spełnia definicję prorozwojowej lub proinnowacyjnej usługi
1
Kwalifikowalność
doradczej na rzecz MŚP
i została prawidłowo
1.
usługi
przyporządkowana do typu usługi;
 nie jest oferowana przez Wnioskodawcę w Bazie Usług
Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/;
 przestawione
założenia
cenowo-popytowe
usługi
są poprawne.
Wnioskodawca posiada:
 potencjał kadrowy i kompetencyjny odpowiedzialny
za zrealizowanie usługi, wskazane osoby kluczowe posiadają
Potencjał kadrowy
niezbędne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe
2.
i techniczny
adekwatne do świadczonej usługi;
do realizacji usługi
 potencjał techniczny do należytego świadczenia usługi
(odpowiednie certyfikaty lub uprawnienia, wyposażenie
biurowe i techniczne).
Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów wymaga uzasadnienia.

Ocena

TAK/NIE

TAK/NIE

1

Usługa prorozwojowa – usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności
ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Usługa taka powinna
charakteryzować się następującymi cechami:
 zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia
przez usługodawcę,
 dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
 zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces,
 wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju,
poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.
Usługa proinnowacyjna – szczególny rodzaj prorozwojowej usługi doradczej, mająca na celu wprowadzenie
na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), wdrożenie nowego lub istotnie
ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych
przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
Usługa doradcza na rzecz MŚP jest świadczona przez podmiot zewnętrzny, nie ma charakteru ciągłego
ani okresowego, nie jest związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa (takimi jak rutynowe
usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama) i ma charakter specjalistyczny.
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