Załącznik nr 3
Karta oceny
Kategoria - Młoda Innowacyjna Firma
Nadany numer zgłoszonego wniosku konkursowego:
Zakres zgłaszanej innowacji (technologia, produkt, usługa lub
rozwiązanie organizacyjne)
Nazwa i adres przedsiębiorcy:
Nazwisko oceniającego – instytucja:

1) Ocena formalna wniosku konkursowego (wypełnia organizator):
Lp.

Projekt spełnia kryterium
(TAK/NIE)

Kryterium formalne

Wniosek konkursowy zgodny z obowiązującym regulaminem
(wszystkie niezbędne załączniki zostały załączone)
Przedsiębiorstwo jest samodzielne i spełnia kryteria: mikro, małego
2.
lub średniego przedsiębiorstwa*
1.

3. Przedsiębiorstwo/ projekt spełnia wymogi formalne.
wniosek konkursowy spełnia wszystkie kryteria formalne

Data i podpis sekretarza Grupy
Roboczej:

…………………..

wniosek konkursowy do uzupełnienia: ……………...………………………………………...…………………………………………………..
wniosek konkursowy uzupełniony - spełnia wszystkie kryteria formalne

Data i podpis sekretarza Grupy
Roboczej:

…………………..

* załącznik 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 187 z 26.06.2014 r. str. 1, z późn. zm.)

2) Ocena merytoryczna wniosku konkursowego:
Lp.

Projekt spełnia kryterium
(TAK/NIE)

Wstępna ocena merytoryczna wniosku konkursowego

1. Zgodność przedmiotowej dokumentacji z celami konkursu
2. Wnioskodawca spełnia kryterium innowacyjności**
Podpis członka oceniającego
* *na podstawie wniosku konkursowego i zapisów Regulaminu X edycji Konkursu Innowator Mazowsza

Ocena merytoryczna wniosku konkursowego:
Ocenie podlega wpływ danego kryterium na potencjał przedsiębiorstwa i projektu w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania w
porównaniu do już istniejących produktów/usług/technologii. Kryteria 1.-13. oceniane są w skali od 0 do 3 punktów, przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza
0 - brak wpływu danego kryterium na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa/projektu;
1 - mały wpływ danego kryterium na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa/projektu;
2 - średni wpływ danego kryterium na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa/projektu;
3 - duży wpływ danego kryterium na poziom innowacyjności przedsiębiorstwa/projekt.

Lp.

Kryterium merytoryczne

Punktacja (0-3):

Ocena za charakterystykę poziomu innowacyjności firmy
1. Posiadane certyfikaty
2. Posiadane patenty

Krótkie
uzasadnienie

3. Uzyskanie znaku towarowego
Uzyskanie / zakup licencji (z wyłączeniem „typowych” licencji
oprogramowania)
Zakup nowych technologii / maszyn / urządzeń zasadniczo
5.
zmieniających proces produkcji / świadczenia usługi
6. Stosowanie innowacyjnych metod i narzędzi w marketingu
4.

7. Stosowanie innowacyjnych metod i narzędzi w zarządzaniu firmą
8. Korzystanie z wyspecjalizowanego doradztwa
9. Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej
Współpraca z instytucjami B+R, ośrodkami naukowymi, parkami
technologicznymi itd.
11. Opracowane prototypy
10.

12. Współpraca w klastrach/inicjatywach klastrowych
Podniesienie kwalifikacji personelu / kadry zarządzającej w
znaczącym stopniu
Koncepcje rozwoju (np. czy są planowane kolejne wdrożenia,
zakup dodatkowych technologii bądź licencji, sprzedaż technologii
14. opracowanych, uczestnictwo w programach europejskich itp.)
13.

Suma punktów (od punktu 1. do 14. - max. 42 pkt.):

0

Opis innowacji
Cele realizowanego przedsięwzięcia (0-7 pkt.)
Charakterystyka innowacyjności przedsięwzięcia (0-10 pkt.)
Efekty ekonomiczne przedsięwzięcia/ projektu (0-10 pkt.)
Wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na rozwój regionu (0-8 pkt.)
Współpraca z inną firmą/instytucją naukową w trakcie wdrażania
innowacji (0-4 pkt.)
Wdrożenie innowacyjnego produktu/usługi/technologii na rynek:

15. lokalny - 1 pkt

regionalny - 3 pkt.
krajowy - 5 pkt.
europejski - 8 pkt.
światowy- 10 pkt.
Ocena sprzedaży produktów/usług/technologii w ramach zgłaszanej
innowacji (0-4 pkt.)
Jakość wniosku według opinii oceniającego (0-5 pkt.)

Suma punktów (za punkt 15. - max. 58 pkt.):

Ocena łączna (max. 100 punktów):

0

Uzasadnienie oceny:
(w trakcie oceny należy zwrócić uwagę na nowatorstwo projektu, zastosowanie – przydatność, charakter projektu – oddziaływanie na poziomie
regionu, kraju, międzynarodowym)

Imię i nazwisko
Podpis
Data

0

