Punktacja ankiety IV edycji projektu,, Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom’’
Szanowni Państwo,
W poniższych tabelach nr 1 oraz 2 przedstawiono szczegółowy opis punktacji stosowej podczas oceny
ankiet.
Tabela 1. Podział pytań ankietowych na grupy wraz z punktacją

GRUPA I – Zarządzanie strategiczne
(100 pkt)






GRUPA II – Zarządzanie finansami
(120 pkt)






GRUPA III – Sprawność urzędu
(100 pkt)







GRUPA IV – Rozwój przedsiębiorczości
(225 pkt)
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Czy jest aktualna strategia rozwoju
gminy? 30
Czy istnieje gminny program rozwoju
przedsiębiorczości (lub odpowiedni cel
strategiczny w strategii)? 20
Czy istnieją strategie cząstkowe (np.
wieloletni plan inwestycyjny, gminny
program rozwoju sieci drogowej,
strategia rozwoju turystyki gminy itp.)?
5 za strategię cząstkową
Poziom wydatków inwestycyjnych na
mieszkańca 30
Poziom zadłużenia gminy 30
Wartość środków na dofinansowanie
zadań własnych ze źródeł
pozabudżetowych na mieszkańca 40
Wydatki budżetu na administrację na
mieszkańca 20
Czas oczekiwania na wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 25
Czas oczekiwania na decyzję o
warunkach zabudowy 25
System zarządzania jakością (np. ISO,
CRM) 20
Procent powierzchni gminy pokryty
aktualnymi planami zagospodarowania
przestrzennego 30
Liczba podmiotów gospodarczych, osób
prowadzących działalność gospodarczą
na terenie gminy oraz rolników (pow. 8
ha) 30
Punkty informacji gospodarczej lub
turystycznej 20
Liczba działających organizacji
pozarządowych 10
Liczba organizacji przedsiębiorców lub
ich oddziałów (np. izby gospodarcze,
organizacje pracodawców) max.40
Liczba instytucji otoczenia biznesu lub
ich oddziałów(np. fundusze





GRUPA V – Edukacja
(50 pkt)

GRUPA VI – Cyfryzacja
(75 pkt)










Grupa VI – Inne osiągnięcia gminy
(20 pkt)



pożyczkowe, fundusze poręczeniowe,
stowarzyszenia, fundacje, inkubatory
przedsiębiorczości, specjalne strefy
ekonomiczne, gminne rady
przedsiębiorczości itp.)max. 50
W radzie gminy/miasta działa komisja
rady powołana specjalnie do dbania o
rozwój przedsiębiorczości 15
Poziom wydatków na rozwój
przedsiębiorczości 30
Spotkania z przedsiębiorcami 30
Zajęcia (obowiązkowe lub dodatkowe)
poświęcone przedsiębiorczości w
szkołach podstawowych lub
gimnazjalnych prowadzonych przez
gminę 20
Współpraca ze szkołami zawodowymi
Zakładka dla inwestorów lub
przedsiębiorców na stronie
internetowej 15
Dostęp na stronie BIP do aktualnych
planów zagospodarowania
przestrzennego 20
Funkcjonowanie elektronicznej skrzynki
podawczej 20
Możliwość załatwiania spraw i
uzyskiwania informacji drogą
elektroniczną 20
Ocena Kapituły Konkursowej 20

Tabela 2. Pytania ankietowe wraz z punktacją

L.p.
1.
2.

3.

Opis kryterium

Opis

Istnieje aktualna strategia rozwoju gminy Wieloletnia powyżej 5 lat
Istnieje gminny program rozwoju
przedsiębiorczości, lub w strategii
znajduje się cel strategiczny poświęcony
rozwojowi przedsiębiorczości
Istnieją strategie cząstkowe (wymienić):
Za pozycję
-wieloletni plan inwestycyjny,
-gminny program rozwoju sieci drogowej,
-strategia rozwoju turystyki gminy,
-gminny program poprawy
bezpieczeństwa,
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Maksymalna
punktacja
30
20

5

4.

5.
6.

-inne związane z rozwojem
przedsiębiorczości.
Procent powierzchni gminy pokryty
aktualnymi planami zagospodarowania
przestrzennego
Urząd gminy posiada ISO
Wydatki inwestycyjne majątkowe w
budżecie ma 1 mieszkańca

7.

Brak lub nadmierne zadłużenie się gminy

8.

Wartość środków na dofinansowanie
zadań własnych ze źródeł
pozabudżetowych na 1 mieszkańca
Wydatki budżetu na administrację na 1
mieszk.
Wydatki na rozwój przedsiębiorczości
Liczba organizacji przedsiębiorców na
terenie gminy
Istnieje punkt informacji gospodarczej lub
turystycznej
Liczba podmiotów osób prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy
plus liczba rolników (pow. 8 ha) na 1.000
mieszk.
Zajęcia poświęcone przedsiębiorczości w
szkołach
Liczba organizacji pozarządowych

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

Max 30

Stosunek
największego do
najmniejszego
Norma to
0 – 60% zadłużenia
Stosunek
największego do
najmniejszego
Norma to 0 – 10%

Max 30
Max 40

Max 20

Max
Za pozycję

30
10

Min 1

20

Stosunek
największego do
najmniejszego

Max 30

20
Stosunek
największego do
najmniejszego
Za pozycję
średnia

Liczba instytucji otoczenia biznesu
Wyniki testu gimnazjalnego
Łatwość dostępu do danych przydatnych
przedsiębiorcom w BIP gminy (czy jest
zakładka dla biznesu)
Istnieje internetowy dostęp do planów
% dostępności
zagospodarowania przestrzennego
Komisja Rady ds. przedsiębiorczości
Czas oczekiwania na decyzję o warunkach Stosunek
zabudowy
największego do
najmniejszego
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Max 20
Max 30

Max 10

3
Max 30
15

Max 20
15
Max 25

22.

Czas oczekiwania na wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy

Stosunek do
najmniejszego

Max 25

23.

Istnieje możliwość zał. spraw i uzysk.
Informacji drogą elektroniczną

Tak/nie

Max 20

24.

Istnieje elektroniczna skrzynka podawcza Tak/nie

Max 20

25.

Inne osiągnięcia Gminy w obszarze
wspieranie przedsiębiorczości

Max 20

Razem
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Ocena Rady
Ekspertów

Ok. 600

