
   
 

 

   
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w 
ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ 

Nr wniosku  

Tytuł pracy przedwdrożeniowej  

Imię i nazwisko Kierownika zespołu  

Imiona i nazwiska członków 
zespołu  

Oceniający  

 

Ocena złożonych wniosków odbywa się w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne. W ramach każdego 
kryterium określona jest maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w danym kryterium oraz minimalna 
liczba punktów, która musi zostać uzyskana w danym kryterium. Nieuzyskanie przynajmniej w jednym 
kryterium minimalnej liczby punktów oznacza negatywną ocenę wniosku. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

1. Ogólna ocena założeń pracy przedwdrożeniowej, planowanych rezultatów i efektów pod kątem 
spełnienia celów projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. 

Maksymalna 
liczba punktów 20 Minimalna liczba 

punktów 10 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 

2. Ocena innowacyjności przedmiotu i rezultatu pracy przedwdrożeniowej w skali regionu, kraju i 
świata. Ocena przewagi konkurencyjnej. 

Maksymalna 
liczba punktów 10 Minimalna liczba 

punktów 5 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 



   
 

 

   
 

3. Ocena zgodności przedmiotu i rezultatu pracy przedwdrożeniowej w odniesieniu do wskazanego 
efektu środowiskowego i wpisywania się w podane Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Maksymalna 
liczba punktów 10 Minimalna liczba 

punktów 5 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 

4. 

Ocena możliwości zabezpieczenia praw własności intelektualnej w stosunku do rezultatów pracy 
przedwdrożeniowej. Czy planowane rezultaty będą mogły być objęte ochroną patentową, a jeśli nie 
czy istnieje inny sposób zabezpieczenia przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem 

rezultatów pracy przedwdrożeniowej. Oceniający wezmą pod uwagę specyfikę projektu/branży  
w przypadku rezultatów dla których stosowanie ochrony patentowej może być niezasadne. 

Maksymalna 
liczba punktów 20 Minimalna liczba 

punktów 10 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 



   
 

 

   
 

5. 

Ocena przedstawionego planu realizacji prac przedwdrożeniowych. Ocenie podlega w jakim stopniu 
poprawnie zaplanowano przeprowadzenie prac, czy właściwie scharakteryzowano wydatki na 

realizację pracy przedwdrożeniowej i przedstawiono uzasadnienie ich poniesienia, czy wyznaczono 
kamienie milowe dla poszczególnych zadań, czy zaproponowane prace uprawdopodabniają 

osiągnięcie rezultatów.  

Maksymalna 
liczba punktów 10 Minimalna liczba 

punktów 5 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 

6. 

Ocena zasadności i adekwatności wnioskowanych wydatków na realizację pracy 
przedwdrożeniowej  

w stosunku do zakresu zadań i oczekiwanych efektów. Oceniający może dokonać rewizji budżetu  
i wskazać pozycje wymagające korekty oraz rekomendowaną wysokość kosztów w tym zakresie. 
Uzyskanie punktacji mniejszej niż 10 wiąże się z rewizją budżety przez Zespół Projektowy przy 

udziale Uczestników. 

Maksymalna 
liczba punktów 10 Minimalna liczba 

punktów 5 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 



   
 

 

   
 

7. 

Ocena rezultatów planowanej pracy przedwdrożeniowej. Czy istnieje możliwość wykorzystania 
uzyskanych rezultatów pracy przedwdrożeniowej w przemyśle, czy istnieje rynek docelowy na 

rozwiązanie będącego wynikiem realizacji pracy przedwdrożeniowej. W jakiej formie planowana jest 
komercjalizacja wyników pracy przedwdrożeniowej, czy istnieje współpraca z podmiotem 

gospodarczym będącym potencjalnym nabywcą zainteresowanym zastosowaniem rezultatów pracy 
przedwdrożeniowej w praktyce gospodarczej. 

Maksymalna 
liczba punktów 20 Minimalna liczba 

punktów 10 Przyznana liczba 
punktów   

Uzasadnienie: 

PODSUMOWANIE 
Maksymalna 

możliwa liczba 
punktów 

100 Minimalna liczba 
punktów 50 Uzyskana liczba 

punktów   

Uzasadnienie: 

 

 

 

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ POZYTYWNA  NEGATYWNA  



   
 

 

   
 

REKOMENDOWANA KWOTA 
DOFINANSOWANIA NA 
REALIZACJĘ PRACY 

PRZEDWDROŻENIOWEJ 

 
 

 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Podpis oceniającego 

 


