
     

 

 

                                                                                     

                                                              

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

KARTA OCENY  

WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM W ZAKRESIE PROMOCJI  
WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 

w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu 
Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

 

I. Dane wnioskodawcy 

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

II. Przedmiot wniosku dla którego planowane jest wsparcie w zakresie promocji 

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

III. Ocena formalna wniosku  

  TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

1 Czy przedmiot wniosku wpisuje się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)?     

2 Czy przedmiot wniosku został opracowany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
pracy, do którego prawa majątkowe przysługują Uczelni na mocy art. 11 ust.3, ustawy z dn. 
30. 06.2000r - Prawo własności przemysłowej, ze zm. (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288, 1086.)? 

   

3 Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej 
należą do Uczelni w całości? 

   

4 Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej 
należą do Uczelni w części, ale Uczelnia jest uprawniona do ich komercjalizacji w drodze 
umowy z pozostałymi współuprawnionymi? 

   

5 Czy wskazano minimalną gotowość technologiczną rozwiązania na poziomie TRL 3?    

6 Czy szacunkowe koszty wsparcia w zakresie promocji mieszczą się w budżecie projektu?     

7 Czy zaplanowane wydarzenie odpowiada swoim charakterem do przedmiotu wniosku oraz 
projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”? 

   

 

1. Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne ?                                                                        

TAK            NIE             

2.  Czy zaplanowane do przygotowania materiały promocyjne są uzasadnione?                            

TAK            NIE             

3. Czy planowane koszty udziału w wydarzeniu są racjonalne?                                                       

 TAK            NIE             

4. Czy wniosek jest rekomendowany do dofinansowania ?                                                               

TAK            NIE             

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf


     

 

 

                                                                                     

                                                              

5. Proponowana maksymalna kwota dofinansowania ............................................................................. 

 

 

Data i podpis oceniającego …………………………………………………….  

 

Data i podpis oceniającego ……………………………………………………. 

 

 

Decyzja 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Data i podpis Kierownika Projektu lub osoby wskazanej przez Rektora Uczelni    

 

……………………………………………………. 

   

 

 


