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Załącznik nr 9 do Regulaminu  
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM  
WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego w konsorcjum przez  
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

 

I. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................................................. 

 

II. Przedmiot wniosku dla którego planowane jest wsparcie przedwdrożeniowe 

........................................................................................................................................................................................ 

 

III. Ocena formalna wniosku  

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgodnie z kartą oceny                                          TAK            NIE         

     

IV. Ocena merytoryczna  

Kategoria oceny 
Właściwy 

punkt 
wniosku 

Maksymalna 
liczba 

punków 

Przyznana 
liczba 

punków 

1 
Ogólna ocena przedsięwzięcia, jego celu, efektu finalnego prac 
przedwdrożeniowych 

1 30  

2 
Komplementarność założeń wniosku z odniesieniu do wskazanej/ 
wskazanych KIS.   

2 10  

3 
Innowacyjność rozwiązania w skali regionalnej/ krajowej/ 
międzynarodowej. Przewaga konkurencyjna rozwiązania  

3 10  
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4 
Gotowość technologiczna rozwiązania. Czy opisany etap rozwoju wyników 
prac daje gwarancję realizacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z 
wnioskiem? Czy prawidłowo ustalono poziomy TRL 

8,9 10  

5 
Identyfikacja potrzeby rynkowej na zaproponowane rozwiązanie 
charakterystyka rynku docelowego, konkurencja  

10,11, 20  

6 
Ocena planowanego sposobu wdrożenia i związane z nim ryzyka. Czy 
wnioskodawca nawiązał współpracę z sektorem biznesu w zakresie 
wykorzystania przedmiotowych wyników badań? 

12, 13, 
14 

20  

7 

Celowość i adekwatność realizacji prac przedwdrożeniowych w zakresie 
zaproponowanym we wniosku. Czy zakres prac przedwdrożeniowych, jest 
adekwatny do opisu realizacji prac i spełnia zasadę nakład – rezultat. 
Wykonalność założonych prac w założonych terminach.   

15 25  

8 
Realność założeń budżetu prac przedwdrożeniowych, zasadność i 
racjonalność wydatków. Czy wydatki mają poziom rynkowy?  16 25  

9 

Kryterium premiujące: Deklaracja wnioskodawcy dotycząca utworzenia 
spółki spin – off (jeśli wnioskodawca zadeklarował utworzenie jako rezultat 
wniosku spółki spin – off należy przyznać 10 punktów, jeśli wnioskodawca 
nie zadeklarował utworzenia spółki spin-off – nie otrzymuje żadnych 
punktów)  

18 10  

 RAZEM  160  

 

VI. Proponowana maksymalna kwota dofinansowania .................................................. 

 

Uzasadnienie 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 

Data i podpis oceniającego członka Rady Inwestycyjnej …………………………………………………….  


