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Załącznik nr 10 do Regulaminu 
 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

  

 

Organizator: 

Nazwa Oferenta składającego Ofertę: 

Imię i Nazwisko oceniającego: 

Data dokonania oceny: 

Liczba punktów (max: 13 pkt) 

 

 

 

 

 
 
1. Kryterium 1:  Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa i planowa-

nego Programu Akceleracji:  

a. zasoby techniczne (potencjał techniczny zapewniający sprawną realizację Programu Ak-
celeracji: wykazać posiadany sprzęt, pracownie, laboratoria oraz opisać sposób ich wyko-
rzystania w Programie) 

Uwaga: Nie stanowi potencjału technicznego Oferenta sprzęt, jakiego Oferent nie po-
siada, ale dopiero planuje zakupić. Nie stanowi go również sprzęt, który nie będzie wyko-
rzystywany do celów realizacji Programu Akceleracji. 

 
1 pkt – posiadanie zasobów 

 

Liczba przyznanych punktów ……………………. 
 

b. zasoby ludzkie (w tym kierownik projektu, kierownik działu B+R, mentorzy) i organiza-
cyjne niezbędne do realizacji planowanego Programu Akceleracji 

Uwaga: Jako potencjał kadrowy będą brane pod uwagę wyłącznie osoby zatrudnione na 
umowy o pracę, natomiast nie będą brane pod uwagę osoby planowane do zatrudnienia 
w okresie realizacji Programu Akceleracji, w oparciu o procedury związane ze zleceniem 
zadania bądź wykonaniem określonej usługi przez podmiot zewnętrzny. 



 

Strona 2 z 3 

 
1 pkt – posiadanie kierownika projektu i kierownika działu B+R 
2 pkt – posiadanie kierownika projektu i kierownika działu B+R i mentorów do 2 osób 
3 pkt – posiadanie kierownika projektu i kierownika działu B+R i mentorów powyżej 2 osób 
4 pkt – posiadanie zasobów innych niż kierownik projektu, kierownik działu B+R, mentorzy 
powyżej 2 osób 

 

Liczba przyznanych punktów ……………………. 
 

c. finansowe  

1 pkt – posiadanie zasobów 
2 pkt – posiadanie zasobów w najwyższej kwocie spośród złożonych Ofert  

 

Liczba przyznanych punktów ……………………. 
 

2. Kryterium 2: Doświadczenie Oferenta w zakresie komercjalizacji I wdrożenia wyników prac B+R w 

okresie 5 ostatnich lat. 

1 pkt – do 3 opisanych przykładów  
2 pkt – powyżej 3 opisanych przykładów 
 

Liczba przyznanych punktów ……………………. 
 

3. Kryterium 3: Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa: 

a. dotychczasowa działalność Partnera zgodna z celami partnerstwa  
 

0 pkt – brak zgodności działania 
1 pkt – zgodność działania 

 
Liczba przyznanych punktów ……………………. 

 
b. obszar współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Programu Akceleracji  - zgodność 

działań z celem partnerstwa 
 
0 pkt – brak zgodności działania 
1 pkt – zgodność działania 

 
Liczba przyznanych punktów ……………………. 

 
4. Kryterium 4: Zgodność zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw z obszarami 

tematycznymi Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) 

0 pkt – brak zgodności z KIS 
1 pkt – zgodność z KIS 
 

5. Kryterium 5: Opis planowanego sposób komercjalizacji 

0 pkt – tak 
1 pkt – nie 
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Liczba przyznanych punktów ……………………. 
 

 

Deklaracja poufności i bezstronności: 
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących zweryfikowanej przeze mnie oferty oraz, że 
dołożyłem/łam należytej staranności dla zapewnienia bezstronności w trakcie przeprowadzania oceny 
merytorycznej. 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………..           .................................................................................................. 

 Miejscowość, data                                            czytelny podpis osoby dokonującej oceny 


