
 
REGULAMIN 

Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
w Rudnikach 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową 
organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości mieszczącego się 
pod adresem: 46-325 Rudniki, ul. Wieluńska 4B w lokalach nr  3, 4 i 5. 

2. Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości w skrócie zwany jest „RIP”. 
3. Właścicielem i zarządzającym RIP jest Gmina Rudniki.  
4. Administrowanie RIP realizowane jest przez Referat promocji i rozwoju gminy się ramach struktury Urzędu 

Gminy w Rudnikach. 

 
§2 

CEL DZIAŁANIA RIP 
 

1. Głównym celem RIP jest zapewnienie warunków do dalszego rozwoju gospodarczego Gminy Rudniki poprzez: 
1. Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Powiatu Oleskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców Gminy Rudniki, 
2. Stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój 

istniejących makro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
3. Aktywizacja lokalnej społeczności do podejmowania działalności gospodarczej, 
4. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz emigracji zarobkowej poprzez pomoc osobom zainteresowanym  

w tworzeniu przedsiębiorstwa i jego działalności w początkowym okresie, 
5. Aktywizację zawodową kobiet oraz osób niepełnosprawnych. 

2. Zysk powstały w wyniku działalności RIP będzie reinwestowany w infrastrukturę służącą prowadzeniu 
działalności RIP lub na bezpośrednie finansowanie usług w ramach działalności RIP. 

 
§3 

ZASADY PRZYJMOWANIA DO RIP 
 

1. Do RIP mogą zostać przyjęte: 
1. Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą, 
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, nie dłużej niż 1 rok licząc do dnia złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego, 
3. Osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, nie dłużej 

niż 1 rok do dnia złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego lub zamierzające prowadzić działalność 
gospodarczą w takiej formie organizacyjnej. 

4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 1 rok z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3. 
2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski: 

1. mieszkańców Gminy Rudniki, a w przypadku ich braku mieszkańców Powiatu Oleskiego; 
2. osób których stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie Gminy Rudniki a  

w przypadku ich braku na terenie Powiatu Oleskiego; 
3. osób prowadzących działalność z siedzibą na terenie Gminy Rudniki, a w przypadku ich braku na terenie 

Powiatu Oleskiego; 
4. kobiet; 
5. osób bezrobotnych; 
6. osób niepełnosprawnych. 

3. W przypadku nie dokonania wyboru najemcy lub braku kandydatów w naborze na wybrany lokal dopuszcza się 
przystąpienie do kolejnego naboru przedsiębiorców działających dłużej niż 1 rok.  



4. W przypadku wyłonienia najemcy działającego dłużej niż 1 rok opłata miesięcznego czynszu wynosi 100% 
wartości rynkowej tj. 13,00 zł/m2 netto. 

5. Wymagane jest aby przedsiębiorstwa ubiegające się o lokal RIP spełniały wymogi dotyczące mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

6. Do RIP nie będą przyjmowani przedsiębiorcy : 
1. Nie spełniający warunków określonych w Regulaminie RIP w Rudnikach; 
2. Których działalność jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego lub jest uciążliwa dla pozostałych firm 

działających w RIP; 
3. Prowadzący działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa; 
4. Prowadzący działalności z naruszeniem przepisów nieuczciwej konkurencji; 
5. Zamierzający prowadzić działalność produkcyjną w lokalu RIP ; 
6. Prowadzący działalność konkurencyjną względem firm obecnie funkcjonujących w RIP. 

 
§4 

ZASADY NABORU DO RIP 
 

1. W przypadku wystąpienia wolnych lokali w RIP sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz 
wolnych lokali użytkowych. 

2. Po upływie terminu przewidzianego na przekazanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych lokali 
użytkowych zostanie ogłoszony nabór na wolne lokale. Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy 
Rudniki. 

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do RIP składają następujące dokumenty: 
1) Formularz zgłoszeniowy; 
2) Zaświadczenie z urzędu gminy bądź miasta i gminy mającego siedzibę na terenie powiatu oleskiego o 

niezaleganiu z opłatami czynszowymi i podatkowymi wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą 
złożenia kwestionariusza; 

3) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu RIP; 
4) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru do RIP, zawarcia i realizacji 

umowy najmu lokalu. 
5) Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
6) Oświadczenie o prowadzeniu działalności niezagrażającej środowisku naturalnemu; 
7) W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: 

a) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej; 
b) W przypadku posiadania statusu bezrobotnego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie 

wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego firmy o 
przyjęcie do RIP; 

c) W przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności, kopię decyzji o jego nadaniu; 
8) W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: 

a) Dokumenty potwierdzające wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru (KRS, CEIDG); 
b) Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz numeru REGON; 
c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów małych i średnich przedsiębiorstw;  
d) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących składek ubezpieczenia 

społecznego; 
e) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami z tytułu obowiązujących podatków; 
f) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimi; 

4. Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami dostępny będzie: 
1) na stronie internetowej Gminy Rudniki; 
2) w Referacie promocji i rozwoju gminy ul. Wojska Polskiego 12A w Rudnikach. 

5. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Gminy Rudniki w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze. 
4. Wnioski po przeprowadzeniu weryfikacji pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej.  
5. Ocenie merytorycznej nie podlegają wnioski ocenione negatywnie pod względem formalnym.  
6. W celu przeprowadzenia oceny merytorycznej złożonych wniosków Wójt Gminy powoła komisję składającą się 

z co najmniej 3 członków. 



7. Decyzję o przyjęciu do RIP podejmuje Wójt Gminy Rudniki na podstawie protokołu z oceny merytorycznej 
sporządzonego prze ww. komisję.  

8. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.  
9. Kandydaci przyjęci do RIP, zostaną o tym pisemnie poinformowani oraz zobowiązani do podpisania umowy  

w ciągu 21 dni od daty dostarczenia ww. zawiadomienia. 
10. Kandydaci przyjęci do RIP przed podpisaniem umowy mają obowiązek dostarczyć dokumenty: 

1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 
1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, wystawione nie 

wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego; 
2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami z tytułu 

obowiązujących składek ubezpieczenia społecznego, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą 
złożenia kwestionariusza zgłoszeniowego.  

2. W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 
1. dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności gospodarczej wskazane w § 4 ust. 3 pkt 8  

lit, a), b). 
11. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją Kandydata z najmu lakolu  

w RIP. W takim przypadku prawo najmu przysługuje następnemu Kandydatowi, który uzyskał największą liczbę 
punktów.  

12. W przypadku Kandydatów, z taką sam ilością punktów decyzję podejmuje Wójt Gminy Rudniki. 
13. Kandydaci nie przyjęci do inkubatora zostaną o tym pisemnie poinformowani. Wraz z informacją zostaną 

zwrócone złożone w procesie naboru dokumenty.   
14. Osobom ubiegającym się o przyjęcie do RIP  nie przysługuje prawo wglądu do dokumentów złożonych przez 

pozostałych kandydatów. 
 

§5 
ZASADY WYNAJMOWANIA 

 
1. Z Najemcą zawierana jest umowa najmu lokalu.  
2. Umowę najmu zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. 
3. W przypadku zainteresowania Najemcy dalszym najmem lokalu, najpóźniej na 3 miesiące przed zakończeniem 

obowiązującej umowy musi on złożyć na piśmie wniosek o przedłużenie najmu. 
4. Decyzję o dalszym najmie podejmuje Rada Gminy poprzez uchwałę.  
5. Po 3 latach funkcjonowania firmy w RIP przedsiębiorca traci prawo do korzystania z preferencyjnych stawek 

czynszu, o którym mowa w ust. 7 i opłaca miesięczny czynsz w wysokości 100% wartości rynkowej tj. 13,00 
zł/m2 netto. 

6. Umowa najmu może zostać rozwiązana z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Pracownik RIP protokolarnie przekazuje pomieszczenia będące przedmiotem umowy. Protokół stanowi 
załącznik do umowy. W takim samym trybie następuje rozliczanie się z najmowanej powierzchni. 

8. Najemca opłaca miesięczny czynsz najmu wg stawki netto z zastrzeżeniem ust. 5: 
1) 1 rok – 3 zł/m2, 
2) 2 rok – 7 zł/m2, 
3) 3 rok – 11 zł/m2. 

9. Najemca we własnym zakresie zobowiązany jest do zawarcia umów i ponoszenia kosztów za: dostawy energii 
elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz internet. 

10. Najemca zobowiązany jest do opłacenia podatku od nieruchomości i innych opłat z tytułu najmu lokalu. 
11. Wszelkie zmiany adaptacyjne lokalu mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Administratora RIP. 
 
 
 
 

§6 
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 



 
1. Najemca prowadzący działalność gospodarczą w RIP uprawniony jest do: 

1) posługiwania się adresem RIP; 
2) oznakowania lokalu znakiem firmowym, logo, nazwą firmy we wskazanym przez Administratora miejscu. 
3) korzystania z lokalu użytkowego przez 7 dni w tygodniu. 

2. Osoby przebywające na terenie RIP mają obowiązek przestrzegania zasad regulaminowych oraz mają obowiązek 
podporządkować się poleceniom wydawanym przez Administratora obiektu. 

3. Najemca w okresie najmu RIP nie może dokonać zmiany w zakresie rodzaju działalności gospodarczej 
prowadzonej w wynajmowanym lokalu RIP bez pisemnej zgody Zarządzającego. 

4. Zarządzający RIP, z zastrzeżeniem §5 ust. 8, zapewnienia dostęp, do podstawowych mediów tj. woda, 
kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, ogrzewanie, za wyjątkiem przerw wywołanych skutkami klęsk 
żywiołu, zdarzeń losowych, czy innych sytuacji nieprzewidzianych przez Zarządzającego.  

5. Administrator obiektu zobowiązany jest do utrzymania nieruchomości w należytym stanie technicznym, 
umożliwiającym swobodne prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy funkcjonujące w RIP. 

 
§7 

POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS 
 

1. Korzystanie z usług RIP na preferencyjnych warunkach stanowi dla Najemcy prowadzącego działalność 
gospodarczą pomoc publiczną de minimis. 

2. Wartość pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej Najemcy stanowi różnicę między odpłatnością za 
korzystanie z najmu na warunkach rynkowych, a odpłatnością faktyczną poniesioną przez Najemcę 
prowadzącego działalność.  

3. Zarządzający RIP wydaje Najemcy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis związanej ze stosowaniem 
preferencyjnych stawek najmu, o których mowa w § 6 ust. 7. 

4. Najemca zobowiązany jest do informowania RIP o każdorazowo otrzymanej pomocy de minimis, przedkładając 
otrzymane zaświadczenie o uzyskanej pomocy. 

 
§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zakończenie najmu RIP następuje w przypadku: 

a) wygaśnięcia umowy najmu, 
b) rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w każdy czasie, 
c) upływu okresu wypowiedzenia umowy dokonanej przez RIP lub Najemcę, 

2. Zarządzający może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu 
wypowiedzenia) w przypadku: 
a) rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszego regulaminu, umowy najmu i innych 

powszechnie obowiązujących przepisów. 
b) niepodjęcia działalności w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy najmu, lub zawieszenia działalności 

przedsiębiorstwa na okres dłuższy niż 2 miesiące, 
c) działania na szkodę RIP, 
d) prowadzenia działalności konkurencyjnej względem firm funkcjonujących w RIP, 
e) stwierdzenia nieprawdziwych danych ujętych przez Najemcę w kwestionariuszu zgłoszeniowym firmy. 
f) braku wnoszenia regularnych opłat wynikających z zawartej umowy najmu na pomieszczenia w RIP. 
g) podejmowania działań firmy sprzecznych z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi. 

3. Po rozwiązaniu umowy niezwłocznie Najemca zobowiązany jest usunąć wszelkie reklamy, znaki firmowe na 
własny koszt. 

4. Okres przebywania w RIP liczony jest od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zarządzającym a Najemcą. 
5. Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ryzyko. 
6. RIP nie jest wspólnikiem przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej i nie ponosi w stosunku do 

osób trzecich odpowiedzialności za jego działania lub zaniechania. 
7. Zarządzający RIP zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 



8. Zmiana regulaminu wiąże Najemcę, w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od zawiadomienia go o zmianie, nie złoży 
oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Decydujące znaczenie ma data wpływu pisma do 
siedziby RIP. 

9. Szczegółowe warunki korzystania z RIP w tym płatności określa umowa najmu. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy. 
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Wójta Gminy Rudniki. 

 
Załączniki: 

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy, 
2. Wzór umowy, 
3. Karta oceny merytorycznej.  

  



Załącznik nr 1 

  
  
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

 
 

 CZĘŚĆ 1 – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

 
1.1.  DANE WNIOSKODAWCY 

 

Nazwa Wnioskodawcy  
(wynikająca z dokumentów rejestrowych) 

 
 
 

Imię i Nazwisko 
 
 
 

Adres zamieszkania 

 
 
 
 
 

Nr telefonu  
 

Adres poczty elektronicznej, strony www. 
 
 
 

NIP 
 
 

REGON  
 

PESEL  
 

Orzeczenie o niepełnosprawności (stopień) 
 

Status zawodowy (aktualny stan zatrudnienia)  
 

Adres do korespondencji  
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

Wykształcenie 
 

Ukończone kursy, szkolenia 

 
 
 
 
 

Doświadczenie zawodowe 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Doświadczenie w prowadzeniu własnej 
działalności gosp. (opisać profil działalności) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2  DANE DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ 

 

Data i miejsce rejestracji działalności gospodarczej  
 

Forma prawna działalności gospodarczej   
 

Kod PKD głównej działalności Wnioskodawcy 
 (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 
 
 

Kod PKD działalności, której dotyczy wniosek 
 (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CZĘŚĆ 2 – KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI 

 
 
2.1 OPIS DZIAŁALNOŚCI 
 

2.1.1 Charakterystyka przedsięwzięcia (należy jak najdokładniej opisać przedmiot działalności, powód rozpoczęcia działalności) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocne strony działalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słabe strony działalności 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innowacyjność (na czym polega innowacyjność działalności) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurencja na terenie Gminy Rudniki 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.2 Zasięg oddziaływania firmy (gmina, powiat, województwo, wskazać promień zasięgu działania firmy km.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 Znajomość rynku (konkurencji) w obszarze funkcjonowania firmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Potencjalni klienci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5 Zatrudnienie dodatkowych pracowników (podać ilość) 
 
 
2.1.6 Forma promocji i reklamy działalności 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 ANALIZA FINANSOWA 

 
2.2.1 Własne środki finansowe przeznaczone na działalność  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2.2 Zewnętrzne środki pozyskane lub planowane do pozyskania  (wskazać źródło) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności 

Posiadane wyposażenie 

Lp. Nazwa / rodzaj Źródło finansowania Wartość w zł 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Planowany zakup wyposażenia  

Lp. Nazwa / rodzaj Źródło finansowania Termin 
zakupu 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Wartość razem (zł)  

2.2.4 Przewidywany efekt ekonomiczny działalności gospodarczej 

Miesięcznie w zł (średnia za okres 12 miesięcy) 

A. Przychody  Ogółem:  

Ze sprzedaży produktów  

Ze sprzedaży usług  

Ze sprzedaży towarów  

Pozostałe przychody  

B. Koszty  Ogółem  

Materiały podstawowe i towary   

Wynagrodzenie pracowników (liczba osób x płaca brutto)  



Narzuty na wynagrodzenie pracowników (ZUS)  

Koszty najmu, podatek od nieruchomości  

Opłata eksploatacyjna (woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, telefon itd.)  

Transport  

Ubezpieczenia  

Koszty usług zewnętrznych (np. księgowa)  

Inne koszty  

C. Zysk brutto (A-B)  

D. Składka ZUS Właściciela działalności  

Ubezpieczenie społeczne   

Ubezpieczenie zdrowotne   

E. Podatek dochodowy  

F. Zysk netto (C-D-E)  

G. Spłata innych zobowiązań (wymienić jakie)   

 
2.3 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI 

 
Proszę określić  „wizję” rozwoju Państwa firmy na kolejne lata (wskazać założenia, możliwości, plany 
rozwoju). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 DODATKOWE INFORMACJĘ 

 
2.4.1 Proszę przedstawić informacje dodatkowe, których nie uwzględnia formularz, ale z punktu widzenia 

działalności/firmy są istotne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CZĘŚĆ 3 – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY* 

 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa grożącej za składanie fałszywych 
oświadczeń woli niniejszym: 
 

  * jeśli nie dotyczy należy wykreślić. 

 
PODPIS WNIOSKODAWCY 

Miejscowość i data   

Czytelny podpis   
 
 

 
  

☐ Tak       ☐  Nie Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią: Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w 
Rudnikach oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, iż prowadzona przez mnie firma nie zagraża środowisku naturalnemu i lokalnemu 
społeczeństwu.  

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą w wyrozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o 
swobodzie działalności gospodarczej.  

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, iż spełniam definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określoną  
w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, iż nie zalegam z podatkami lub innymi należnościami publicznoprawnymi,  
w tym w szczególności wobec Gminy Rudniki, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

☐ Tak       ☐  Nie 
Oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat 
kalendarzowych otrzymałem pomoc de minimis w wysokość:………………………………………..zł  

☐ Tak       ☐  Nie 
Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną RODO obowiązująca w RIP i w związku z tym wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przeze mnie danych osobowych. 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  
W PROCESIE NABORU DO RIP 

 
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Rudniki. 

Z administratorem można się skontaktować się poprzez adres e-mail: gmina@rudniki.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny: 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 A 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest: Joanna Dwornik 

Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@rudniki.pl lub pod nr. tel. 34 3595072 w. 11 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit c RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) 

b. art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 

c. art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze); 

d. art. 6 ust. 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia naboru. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją 

własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naboru, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

6. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

posiadają Państwo następujące prawa:  

a) prawo do cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

b) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania 

informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

c) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia 

niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu 

danych, 

d) prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W 

przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak 

sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych 



obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

władzy publicznej powierzonej administratorowi.  

e) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego 

ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności 

wniosku możemy dane przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane 

dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Państwa 

Członkowskiego. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie 

przetwarzania. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.   

9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj. państwa, 

które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.  

 
 
 

  



   
 

Załącznik nr 2 
 

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO 
W BUDYNKU RUDNICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Nr ……./……../20……. 
 
 
Spisana w dniu ………………………………. r. w  Rudnikach pomiędzy: 
Gminą Rudniki reprezentowaną przez: ……………………………………. – Wójta Gminy Rudniki, 
zwanego w dalszej części umowy Wynajmującym, 
a 
……………………………………. zamieszkałym …………………………………. legitymującym się dowodem 
osobistym nr …………………………… oraz nr PESEL ……………………………, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….., przy  
ul. Wieluńskiej 4B w Rudnikach, 46-325 Rudniki, NIP ……………………….., REGON ……………………, zwanym 
w dalszej części umowy Najemcą, 
 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 53/25, k.m. 3, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00039295/8 na której zlokalizowany jest  budynek Rudnickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości mieszczący się przy ul. Wieluńskiej 4B. 
2. We wskazanym budynku zlokalizowany jest lokal użytkowy nr ……… o pow. użytkowej 42,20 m2. 
3. Najemca oświadcza, że zna stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
4. Protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący integralną część niniejszej umowy spisany zostanie  
w dniu ………………………. r. 
 

§ 2. 
1. Najemca oświadcza, że wynajmowany lokal wykorzystywany będzie na prowadzenie działalności gospodarczej 
– …………………………………………… 
2. Zmiana działalności, branży lub rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej (określonej w kwestionariuszu 
zgłoszeniowym) w wynajmowanym lokalu wymagać będzie każdorazowo zgody Wynajmującego. 
 

§ 3. 
1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia ……………………. r. do dnia ……………………… r. 
2. W przypadku gdy Najemca będzie zainteresowany dalszym najmem lokalu, najpóźniej na trzy miesiące przed terminem 
zakończenia obowiązywania umowy składa wniosek do Wynajmującego o przedłużenie najmu. 
3. Przedłużenie terminu najmu lokalu użytkowego określonego w § 1 ust. 2 umowy może nastąpić wyłącznie poprzez 
zawarcie nowej umowy najmu. 
4. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Wynajmującego na przedłużenie umowy najmu, Najemcy nie przysługuje 
żadne roszczenie, w tym o wskazanie pomieszczenia zamiennego. 
 

§ 4. 
1. Najemca z tytułu najmu płacić będzie Wynajmującemu czynsz w wysokości określonej w Regulaminie Rudnickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości. 
2. Strony ustaliły, że zapłata czynszu następować będzie w stosunku miesięcznym wg stawki podstawowej za 1 m2 

powierzchni użytkowej bez uprzedniego wezwania na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego na jego 
rachunek bankowy ……………………………………………………….., w terminie do 10-go każdego miesiąca. 
3. Ponadto Najemca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości i innych opłat z tytułu wynajmowania 
lokalu. 
4. Wysokość miesięcznej stawki czynszu wynosi:  
1 rok – 3 zł/m2 netto, 
2 rok – 7 zł/m2 netto, 
3 rok – 11 zł/m2 netto. 
5. Do kwoty czynszu dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującym przepisami. 
6. W razie zwłoki w uiszczeniu należności Wynajmującemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę. 
 

§ 5. 



1. Najemca zobowiązany jest do zawarcia umów na dostarczenie energii elektrycznej, dostawę wody, odprowadzanie 
ścieków i wywozu nieczystości. Niezbędne dokumenty uprawniające do zawarcia umów dostępne będą w siedzibie 
pracownika Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 
2. Najemca ponosi 100% kosztów eksploatacji za energię elektryczną, dostawę wody, odprowadzanie ścieków, wywóz 
nieczystości oraz internet. 
 

§ 6. 
Najemca prowadzący działalność gospodarczą w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zapisów umowy najmu lokalu i zapisów Regulaminu Rudnickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości, 

2) terminowego regulowania swoich należności wobec Wynajmującego oraz podmiotów z którymi Najemca zawarł 
niezbędne umowy (prąd, woda, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości), 

3) utrzymywania czystości w wynajmowanym lokalu i jego otoczeniu, 
4) składowania nieczystości stałych (komunalnych) wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu i przeznaczonych 

do tego pojemnikach, 
5) korzystania z lokalu (rzeczy ruchomych i nieruchomych) w sposób zgodny z jego właściwościami i 

przeznaczeniem, 
6) korzystania z części wspólnej nieruchomości wraz z otoczeniem (rzeczy ruchomych i nieruchomych) w sposób 

zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem, 
7) zamykania wynajmowanego lokalu użytkowego podczas swojej nieobecności, 
8) zachowania ładu i porządku w lokalu oraz w części wspólnej nieruchomości, 
9) zgłaszania wszelkich zauważonych wad w wynajmowanym lokalu, 
10) postępowania zgodne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, 
11) poddawania się niezbędnym kontrolom, a także stosowanie się do zaleceń pokontrolnych, 

 
§ 7. 

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, w szczególności w zakresie przepisów ppoż., BHP, ochrony środowiska, przepisów sanitarnych oraz ochrony 
mienia. 
2. Najemca zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz 
niezbędnych remontów bieżących po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. 
3. Prace adaptacyjne w lokalu mogą być wykonane przez Najemcę po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Koszty 
prac ponosi Najemca. 
4. Najemca nie może wykonywać wszelkich przeróbek, ulepszeń, modernizacji pomieszczeń lub instalacji  
w pomieszczeniach i na terenie Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W 
przypadku zgody Wynajmującego przeróbki, ulepszenia i modernizacje Najemca wykonuje na własny koszt. Poniesione 
koszty nie podlegają w żadnym czasie zwrotowi, nawet w przypadku opuszczenia lokalu przez Najemcę. 
5. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest przywrócić pomieszczenie do stanu poprzedniego, chyba, że 
Wynajmujący postanowi inaczej. W takim przypadku nakłady Najemcy na adaptację pomieszczenia również nie 
podlegają zwrotowi. 
6.Wszelkie powstałe uszkodzenia budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, terenu wokół niego, w tym części 
wynajmowanej wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przez Najemcę lub klientów Najemcy winny być zgłoszone 
Wynajmującemu. Wartość powstałych strat ustali Komisja powołana przez Wójta. Koszt naprawy w ww. przypadku 
dokonany zostanie na koszt Najemcy. 
7. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy ruchome i nieruchome Najemcy znajdujące się w lokalu. 
8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli sposobu używania Przedmiotu najmu. Wynajmujący poinformuje 
Najemcę o terminie przeprowadzenia kontroli, z 3 dniowym wyprzedzeniem. Najemca zobowiązany jest umożliwić 
Wynajmującemu przeprowadzenie kontroli w wyznaczonym przez nią terminie i udostępnić w tym celu Przedmiot najmu. 
 
 

§ 8. 
Najemcy nie wolno przenosić praw wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. Naruszenie tego zakazu spowoduje 
rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 9. 
Na terenie Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zabrania się Najemcy w szczególności: 

1) oddawania i udostępniania klucza do drzwi lokalu użytkowego osobom trzecim, 
2) wynoszenia rzeczy ruchomych i nieruchomych znajdujących się w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 

będących własnością Wynajmującego, 
3) magazynowania i przechowywania w lokalu i w części wspólnej nieruchomości materiałów łatwopalnych, 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia i życia, 
4) ujawniania informacji osobom trzecim na temat zabezpieczeń Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 



5) korzystania z lokalu użytkowego w innym celu, niż zostało to określone w umowie najmu lokalu, w tym 
podnajmowania pomieszczeń osobom trzecim, 

6) palenia tytoniu w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
7) stosowania urządzeń elektrycznych, których łączna moc podczas pracy nie przekroczy mocy doprowadzonej do 

najmowanego lokalu tj. 14,0 kW, 
8) spłukiwania nieczystości stałych i ciekłych, w tym niebezpiecznych, w instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

 
§ 10. 

Materiały i znaki graficzne identyfikujące działalność gospodarczą Najemcy, napisy, obrazy, służące do reklamy, 
promocji lub sprzedaży produktów lub usług Najemcy mogą być umieszczane na specjalnie wyznaczonej powierzchni 
reklamowej: nad witryną wejściową, na samej witrynie, na potykaczach nie związanych trwale z podłożem bezpośrednio 
przy wynajmowanym pomieszczeniu. W przypadku zainstalowania reklam, w miejscach niedozwolonych lub 
utrudniających poruszanie się pieszych i pojazdów mechanicznych Wynajmujący ma prawo nakazać ich usunięcie. 
 

§ 11. 
1. Umowa niniejsza może być rozwiązana: 

1) w ramach porozumienia stron w każdym czasie. 
2) przez każdą ze stron za uprzednim pisemnym miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym najpóźniej 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia. 
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku, gdy Najemca nie dotrzymuje warunków niniejszej umowy lub nie przestrzega zapisów § 8 ust. 2 Regulaminu 
Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości a także w przypadku zaległości z zapłatą czynszu i innych płat za dwa okresy 
płatności. 
 

§ 12. 
1. Najemca zobowiązuje się do dobrowolnego opuszczenia wynajmowanego lokalu i przekazania go protokolarnie  
w stanie nie pogorszonym zgodnie z Regulaminem Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości: 

1) z upływem terminu najmu. 
2) w ostatnim dniu upływu okresu wypowiedzenia. 
3) w terminie wskazanym przez Wynajmującego, w przypadku o którym mowa  w § 11 ust. 2. 

2. W przypadku nie wykonania obowiązku określonego w ust. 1 w ustalonym terminie, Wynajmujący ma prawo 
uporządkować lokal na koszt i ryzyko Najemcy. 
 

§ 13. 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Regulamin Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 
 

§ 15. 
Spory jakie mogą wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
Wynajmującego. 
 

§ 16. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi protokół zdawczo-odbiorczy przekazania lokalu. 

 
§ 17. 

Umowa niniejsza została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Najemcy, dwa dla Wynajmującego. 
  
 
 
 
 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Wynajmujący Najemca 

 
  



 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALU UŻYTKOWEGO 
 
Sporządzony w dni ……………………. r. w lokalu nr…………… przy ul. Wieluńskiej 4B w Rudnikach pomiędzy:  
Przekazujący/Odbierający ……………………………. – …………………………….. 
a 
………………………., zamieszkałym. ……………………………….., legitymującą się dowodem osobistym 
nr …………………………. oraz nr PESEL …………………….., prowadzącą  działalność gospodarczą pod 
nazwą………………………………………………, w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4B, 46-325 Rudniki, 
NIP …………………………., REGON ………………………8, zwaną w dalszej części 
Przekazującym/Odpierającym. 
 

§ 1. 
Przekazujący przekazuje, a Odbierający przyjmuje z używania lokal użytkowy nr …………… mieszczący się przy ul. 
Wieluńskiej 4B w Rudnikach w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w stanie określonym w niniejszym 
protokole zdawczo-odbiorczym.  
 

§ 2. 
1. Opis stanu technicznego lokalu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.Uwagi do stanu technicznego lokalu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zużycie nie przekracza normalnego stopnia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. 
 

§ 3. 
1. Wyposażenie lokalu i stan techniczny wyposażenia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Uwagi do wyposażenia lokalu i stanu technicznego wyposażenia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zużycie nie przekracza normalnego stopnia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. 
 

§ 4. 
1. Stan licznika wody numer:………………………. wynosi: ……………………… m3. 
 

§ 5. 
Odbierający kwituje odbiór kompletu kluczy do drzwi wejściowych (front – 2 szt., tył – 2 szt.), do drzwi wewnętrznych 
w lokalu (1 szt.) łącznie 5 kluczy oraz po jednym kluczu do skrzynki z licznikiem wody oraz do szafy z licznikiem energii 
elektrycznej. 
 

§ 6. 
Inne ustalenia i uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 7. 

Osoby uczestniczące przy odbiorze lokalu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 8. 
Przekazujący/Odbierający zobowiązuje się do uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu najmu ww. 
lokalu.  
 

§ 9. 
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przekazującego, dwa dla 
Odbierającego.  
 
 
 
 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Przekazujący Odbierający 



Załącznik nr 3 
Rudniki, dnia ……………..……. r. 

 

Karta oceny merytorycznej  

Nazwa 
Maksymalna 

liczba punktów  
Przyznana 
punktacja 

Kryteria oceny 

I 

Pkt I kwestionariusza -  dane 
wnioskodawcy 

- - - 

1. Płeć 1  
1. Kobieta – 1 pkt 
2. Mężczyzna – 0 pkt 

2. Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

2 
 1. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – 2 pkt 

2. Osoba pełnosprawna – 0 pkt 

3. Status zawodowy 2 
 1. Osoba bezrobotna (zarejestrowana w PUP) – 2 pkt 

2. Osoba zatrudniona lub bezrobotna (niezarejestrowana w PUP)– 0 pkt 
II 

Pkt II kwestionariusza - 
dodatkowe informacje 

- - - 

Wykształcenie, ukończone 
kursy, szkolenia, zdobyte 
doświadczenie, w tym w 
prowadzeniu własnej 
działalności gospodarczej 

8  

1. Wykształcenie odpowiadające profilowi działalności gospodarczej – 2 pkt. 
2. Wykształcenie pokrewne (przydatne) do prowadzenia działalności o danym profilu – 1 pkt. 
3. Wykształcenie nie związane z profilem działalności gospodarczej – 0 pkt. 
4. Kursy, szkolenia odpowiadające profilowi działalności gospodarczej – 2 pkt. 
5. Kursy, szkolenia pokrewne (przydatne) do prowadzenia działalności o danym profilu – 1 pkt. 
6. Kursy, szkolenia nie związane z profilem działalności gospodarczej – 0 pkt. 
7. Doświadczenie odpowiadające profilowi działalności gospodarczej – 2 pkt. 
8. Doświadczenie pokrewne (przydatne) do prowadzenia działalności o danym profilu – 1 pkt. 
9. Doświadczenie nie związane z profilem działalności gospodarczej – 0 pkt. 
10. Doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej – 2 pkt. 
11. Brak  doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej – 0 pkt. 

III 

Pkt III kwestionariusza – 
podstawowe dane dotyczące 
działalności gospodarczej 

- - - 



Konkurencyjność względem 
firm ulokowanych w 
inkubatorze 

15 
 1. Profil działalności konkurencyjny względem firm ulokowanych w inkubatorze – 0 pkt. 

2. Profil działalności częściowo konkurencyjny względem firm ulokowanych w inkubatorze – 5 pkt. 
3. Profil działalności niekonkurencyjny względem firm ulokowanych w inkubatorze – 15 pkt. 

IV 

Pkt IV kwestionariusza - opis 
przedsięwzięcia - - - 

1. Charakterystyka 
przedsięwzięcia: 
a. mocne strony 

przedsięwzięcia, 
b. słabe strony 

przedsięwzięcia, 
c. innowacyjność 
d. czy proponowany rodzaj 

działalności wstępuje na 
terenie Gminy Rudniki 

21  

1. Wnioskodawca w sposób spójny, jasny i przejrzysty scharakteryzował przedsięwzięcie oraz podał 
przekonywujący powód realizacji przedsięwzięcia – 3 pkt. 

2. Wnioskodawca w sposób nie do końca spójny, jasny i przejrzysty scharakteryzował przedsięwzięcie, a powód 
realizacji przedsięwzięcia nie był wystarczająco przekonujący – 1 pkt. 

3. Wnioskodawca w sposób niejasny, niespójny i mało przejrzysty scharakteryzował przedsięwzięcie – 0 pkt. 
4. Wnioskodawca wykazał zdolność identyfikacji mocnych stron przedsięwzięcia - 4 pkt. 
5. Wnioskodawca niedostatecznie zidentyfikował mocne strony przedsięwzięcia - 2 pkt. 
6. Wnioskodawca błędnie zidentyfikował mocne strony przedsięwzięcia – 0 pkt. 
7. Wnioskodawca wykazał zdolność identyfikacji słabych stron przedsięwzięcia - 4 pkt. 
8. Wnioskodawca niedostatecznie zidentyfikował słabe strony przedsięwzięcia - 2 pkt. 
9. Wnioskodawca błędnie zidentyfikował słabe strony przedsięwzięcia – 0 pkt. 
10. Przedsięwzięcie innowacyjne – 6 pkt. 
11. Proponowany rodzaj działalności nie występuje na terenie Gminy Rudniki – 4 pkt. 

 
 

2. Znajomość rynku 
(konkurencja) 

4  

1. Wnioskodawca dokonał właściwej analizy konkurencji – 4 pkt. 
2. Wnioskodawca niedostatecznie zidentyfikował konkurencję – 2 pkt. 
3. Wnioskodawca dokonał błędnej lub nie dokonał analizy konkurencji – 0 pkt. 

 

3. Potencjalni klienci 4  

1. Wnioskodawca dokonał właściwej identyfikacji potencjalnych klientów – 4 pkt. 
2. Wnioskodawca częściowo zidentyfikował potencjalnych klientów – 2 pkt. 
3. Wnioskodawca dokonał błędnej lub nie dokonał identyfikacji potencjalnych klientów – 0 pkt. 

 

4. Planowane zatrudnienie 
pracowników (poza 
przedsiębiorcą) 

10  

1. Zatrudnienie w terminie do roku czasu od złożenia kwestionariusza, powyżej 2 osób – 10 pkt. 
2. Zatrudnienie w terminie do roku czasu od złożenia kwestionariusza, 1 pracownika – 6 pkt. 
3. Brak zatrudnienia – 0 pkt. 

 
 



5. Planowana reklama i 
promocja firmy 

4  

1. Wnioskodawca dokonał właściwego wyboru formy, sposobu reklamy i promocji oraz dobrze zaplanował zasięg 
promocji – 4 pkt. 

2. Wnioskodawca dokonał niedostatecznego wyboru formy, sposobu reklamy oraz promocji – 2 pkt. 
3. Wnioskodawca nie zaplanował promocji i reklamy – 0 pkt. 

 
 

V 

Pkt V kwestionariusza - analiza 
finansowa 

- - - 

1. Posiadane środki własne 
2. Środki pozyskane lub 

planowane do pozyskania 
3. Posiadane wyposażenie 

niezbędne do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

8  

1. Wnioskodawca jest w stanie zapewnić finansowanie inwestycji oraz posiada niezbędne środki do prowadzenia 
działalności – 8 pkt. 

2. Wnioskodawca posiada niezbędne środki finansowe lub środki materialne do prowadzenia działalności 
gospodarczej – 4 pkt. 

3. Wnioskodawca planuje pozyskać środki bądź wyposażenie na prowadzenie działalności – 2 pkt. 

4. Przewidywane efekty 
ekonomiczne. 

10  

1. Analiza efektu ekonomicznego jest poprawna i wykazuje zdolność do zapewnienia wnioskodawcy 
odpowiedniego zysku i samofinansowania się w przyszłości – 10 pkt. 

2. Analiza efektu ekonomicznego jest poprawna ale wykazuje niską rentowność przedsięwzięcia – 5 pkt. 
3. Wnioskodawca nieprawidłowo przeprowadził analizę efektu ekonomicznego – 0 pkt. 

5. Plany rozwojowe 2  
1. Plany rozwojowe znajdują uzasadnienie w kontekście celów przedsięwzięcia – 2 pkt. 
2. Brak planów bądź błędnie sprecyzowane plany rozwojowe – 0 pkt. 

RAZEM: 91   

 
 
 
 

……………………………………... 
(podpis członka komisji) 

 

 

 


