Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru projektów – Kryteria wyboru projektów
Data rozpatrywania Zgłoszenia: ____________________________________________

Numer ewidencyjny Zgłoszenia: _________________________________________

I.

Etap – Kryteria oceny formalnej

L.p.

Nazwa Kryterium

Opis Kryterium

1.

Zgłoszenie projektu
terminie

2.

Zgłoszenie
projektu
obowiązującym formularzu

3.

Zgłoszenie projektu wypełnione jest
w języku polskim

4.

Kompletność
załączników
formularza zgłoszenia

6.

Szacunkowa wartość nakładów
inwestycyjnych projektu wynosi
maksymalnie 50 000,00 PLN

złożone

w

na

do

Termin składania zgłoszeń dla projektów
zgodny z podanym w Regulaminie
naboru dla projektów.
Projekt zgłoszono na formularzu,
zgodnym ze wzorem załączonym do
Regulaminu naboru dla projektów.
Podpisano stosowne oświadczenia i
wskazano osobę reprezentującą zespół –
osoba do kontaktu.
Informacje w treści zgłoszenia spełniają
wymogi ustawy z dn. 7 października
1999r. o języku polskim. Tytuł i opis
projektu w jasny i niebudzący
wątpliwości
sposób
przedstawia
założenia i realizację projektu.
Warunkiem spełniającym to kryterium
jest
przekazanie
papierowej/
elektronicznej wersji/kopii wszystkich
załączników wymienionych w formularzu
zgłoszenia.
Warunkiem spełniającym to kryterium
jest wartość nakładów na prace
projektowe nie przekraczająca 50 000,00
PLN,
przy
czym
koszty
prac
laboratoryjnych nie mogą przekraczać
60% kosztów łącznej wartości projektu.

TAK/NIE
/NIE DOTYCZY

Uwagi

II.

Etap – Kryteria oceny merytorycznej

L.p.

Nazwa Kryterium

Opis Kryterium

1.

Charakter ujęcia projektu

2.

Kompletność
harmonogramu
rzeczowo-finansowego

3.

Zaawansowanie
projektu

4.

Wykonalność projektu

5.

Ocena ryzyka realizacji projektu

Według tego kryterium należy zbadać
w jaki sposób odniesiono się w opisie
i uzasadnieniu do potrzeby realizacji
projektu.
Ocena
poprawności
sporządzenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
stanowiącego podstawę udzielenia
wsparcia;
określenie
kosztorysu
w zakresie prowadzenia planowanych
prac przedwdrożeniowych, w tym
dodatkowych testów laboratoryjnych lub
dostosowania wynalazku do potrzeb
zainteresowanego nabywcy; określenie
czy
harmonogram
uwzględnia
wykonywanie badań, analiz, ewentualne
konsultacje itp.
Ocena obecnego stopnia przygotowania i
realizacji projektu, w tym w odniesieniu
do planowanych prac rozwojowych
projektu tj. prac przedwdrożeniowych,
lub dostosowania wynalazku do potrzeb
rynkowych. Na podstawie skali TRL.
Ocena aktualnie toczących się prac
badawczych, harmonogram tych prac;
analiza całościowa czy aktualizacja
i wsparcie mogą wywołać modyfikację
istniejących
ustaleń
dotyczących
projektu, pojawienie się dodatkowych
zagrożeń związanych z realizacją tych
prac.
Analiza
obecnie
dostrzeganego
zagrożenia mającego wpływ na realizację
projektu.

III.

i

dojrzałość

Punktacja 0-5

Etap – Zatwierdzenie przez Komitet Inwestycyjny

Wsparcie projektu:

Decyzja Komitetu Inwestycyjnego
Z dnia………………………

TAK

NIE
Podpis:

Zakres wsparcia:

UWAGI

Uwagi

