
 

Załącznik nr 5 

Karta oceny merytorycznej prezentacji innowacji 
 

Numer fiszki  

Tytuł innowacji  

Kryteria dostępu TAK/NIE 

1. Czy wnioskodawca zobowiązał się do zachowania w realizacji zadania zasad 

polegających na dążeniu do wykorzystywania produktów z materiałów 

odnawialnych, trwałych i wielorazowego użytku oraz preferowania 

elektronicznego obiegu dokumentów?  

TAK/NIE 

2. Czy rozwiązanie zaproponowane przez innowatora/ów jest zgodne ze 

standardami dostępności?  

TAK/NIE 

3.  Czy pomysł nie powiela rozwiązań już funkcjonujących, w tym działań 

zrealizowanych w PO KL, standardowych form wsparcia zaplanowanych w PO 

WER oraz w RPO oraz innowacji, które były/są wdrażane w innych miejscach 

(np. w innych inkubatorach innowacji społecznych)?1  

TAK/NIE 

4. Tylko w przypadku gdy innowacja nie dotyczy wyzwania z listy - czy 

innowator przedstawił list intencyjny/inną formę potwierdzenia (np. mail) od 

podmiotu z województwa śląskiego zainteresowanego testowaniem 

innowacji2? 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

5. Jeżeli Grantobiorca otrzymał już grant, czy w przypadku otrzymania grantu w 

ramach toczącej się rekrutacji łączna wartość grantów nie przekroczy 100 tys. 

zł? 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

Kryteria merytoryczne 0-24 

1. Adekwatność i użyteczność dla odbiorców i zamawiającego 

Czy zaproponowany pomysł jest adekwatnym rozwiązaniem do podjętego 
wyzwania/problemu oraz obszaru tematycznego?  

Czy wdrożenie rozwiązania pozwoli osiągnąć istotną zmianę społeczną?  

Czy rozwiązanie będzie użyteczne zarówno dla użytkowników docelowych jak i 
zamawiającego? 

0-4 

2.Innowacyjność 0-4 

                                                      
1 Kryterium weryfikowane na podstawie bazy innowacji udostępnianej przez IZ PO WER.  

2 W przypadku braku dostarczenia podpisanego przez reprezentację podmiotu listu intencyjnego, list musi być dostarczony 

przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu.  



 

Czy zaproponowany pomysł jest innowacyjny w skali kraju? Czy główne założenia 
koncepcji innowacji wskazują, że działania mają charakter eksperymentalny? 

3.Znajomość potrzeb grupy docelowej oraz zamawiającego 

Czy innowator/innowatorzy są zakorzenieni w środowisku lub wykazują 
znajomość  grupy docelowej (bezpośrednich użytkowników innowacji) tj. 
odbiorców rozwiązania? Czy innowatorzy wykazują znajomość potrzeb 
zamawiającego w kontekście projektowanego rozwiązania? 

0-4 

4.Stopień złożoności i wykonalność testowania 

Czy stopień złożoności rozwiązania pozwala na jego przetestowanie w mikroskali?  
Czy zaproponowane rozwiązanie jest możliwe do przetestowania w ramach 
projektu z uwzględnieniem czasu, wysokości grantu oraz ograniczeń wynikających 
ze sposobu organizacji i działania zamawiającego? 

0-4 

5.Skalowalność i użyteczność dla innych podmiotów 

Czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że z rozwiązania skorzystają także 
inne podmioty niż uczestniczące w testowaniu? Czy nie istnieją istotne bariery 
(np. finansowe, organizacyjne ludzkie, techniczne, prawne) wykluczające 
wdrożenie rozwiązania w innych miejscach? 

0-4 

6.Adekwatność budżetu 

Czy wskazane koszty dotyczą opracowania i przetestowania innowacji? Czy 
kosztorys nie zawiera kosztów inwestycyjnych, kosztów koordynacji, ewaluacji, 
promocji lub rozliczenia przedsięwzięcia? Czy przewidziane koszty są racjonalne i 
efektywne? 

0-4 

1. Uzasadnienie oceny  

W uzasadnieniu należy odnieść się do wszystkich kryteriów merytorycznych osobno. 

KM1: 

KM2: 

KM3: 

KM4: 

KM5: 

KM6: 

Kryteria premiujące  0-2 pkt 

1. Czy rozwiązanie pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne? (0-1 pkt) 0-1 

2. Czy innowacja będzie przygotowywana przez zespół składający się co 

najmniej trzech osób? (0-1 pkt) 

0-1 

Inne uwagi 

Należy uzupełnić w przypadku rekomendacji zmniejszenia lub zwiększenia kwoty grantu, 
wykluczenia wydatków lub negatywnej oceny kryteriów dostępu. 



 

 

Skład Komisji Ekspertów: 

(imię, nazwisko, instytucja) 

 

 

 

Data  

Podpis  

 
                                                                                                 
 
 


