
Numer projektu: 

waga punktowa

od 0 do 5 pkt

2
Liderem/składającym projekt jest pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny 

zatrudniony na Uczelni na podstawie umowy o pracę.
od 0 do 5 pkt

3
Projekt spełnia wewnętrzne procedury jednostki macierzystej (Uczelni), w szczególności 

dotyczących zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 

przemysłowej, zasad komercjalizacji oraz wykorzystania infrastruktury.

od 0 do 5 pkt

4
Członek zespołu naukowego może pełnić funkcję Lidera w maksymalnie jednym projekcie 

B+R w ramach ogłoszonego naboru.
od 0 do 10 pkt

5
Lider składa projekt na osobistym koncie założonym w systemie on-line dostępnym na 

stronie internetowej, pod adresem www.projekty.pcinn.org.
od 0 do 10 pkt

6
Wnioskodawca uzupełnił wszystkie niezbędne do oceny pola we Wniosku (nie ma pól 

pustych), a także dołączył obligatoryjne załączniki.
od 0 do 5 pkt

7
Gotowość technologiczna projektu jest na minimalnym poziomie TRL 2. Na zakończenie 

realizacji projektu jego rezultat musi osiągnąć co najmniej poziom TRL 4.

od 0 do 5 pkt

od 0 do 10 pkt

od 0 do 5 pkt

od 0 do 80 pkt

11 Zaplanowano realizację projektu w okresie wskazanym w Regulaminie.

Uwagi formalne / merytoryczne

Dane oceniającego

Imię:

Nazwisko:

Data:

NIE

Minimalna liczba punktów pozwalająca umieścić oceniany Projekt na liście Projektów 

rekomendowanych do dofinansowania wynosi 30 punktów. Uzyskanie minimalnej liczby punktów 

pozwalającej umieścić Projekt na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania dotyczy 

kryteriów jakościowych, bez uwzględnienia kryteriów premiujących. 

Otrzymanie 0 punktów w którymkolwiek kryterium oceny merytorycznej jakościowej (z wyłączeniem 

premiujących) skutkuje negatywną rekomendacją Projektu.

SUMA:

Rekomendacja

TAK

8

Koncepcja realizacji projektu.

kryteria jakościowe (punktowe) premiujące

9
Projekt (lub jego część) nie jest objęty wsparciem w ramach innego dofinansowania z 

odrębnych środków publicznych lub prywatnych.

Projekt B+R multidyscyplinarny (min. 2 różne dziedziny).

Przebieg dalszego rozwoju projektu.

Projekt musi spełnić wszystkie kryteria formalne

Łączna ilość 

punktów

Merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu.

Projekt B+R kierunkowy (min. 1 premiowana dziedzina).

od 0 do 15 pkt

Ochrona własności intelektualnej.

Innowacyjność.

Społeczna lub gospodarcza użyteczność planowanych wyników projektu.

„Kwalifikowalność wydatków: 

a) poprawnie przypisano poszczególne wydatki do kategorii kosztów kwalifikowalnych a 

także poprawnie skonstruowano harmonogram rzeczowo-finansowy Wniosku - zgodnie z 

wytycznymi konkursu

b) wskazane wydatki ramach poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowalnych są 

zgodne z wytycznymi konkursu

c) poprawnie wyliczono podział kosztów względem poziomu dofinansowania,

d) maksymalnej i minimalnej wartości projektu,

e)maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.”

Punktacja w skali 0-80 (minimalna liczba punktów 30)

OCENA MERYTORYCZNA 

kryteria jakościowe (punktowe)

Przedmiot projektu oraz jego zgodność z definicją prac badawczo-rozwojowych.

Przewidywany przebieg oraz rezultat projektu. od 0 do 5 pkt

Projekt został złożony na udostępnionym formularzu online (Załącznik nr 1 do Regulaminu 

konkursu) na stronie www.projekty.pcinn.org oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie.

Arkusz oceny formalnej oraz merytorycznej

OCENA FORMALNA NIE TAK
lp.

Nazwa projektu: 

Wnioskodawca: 

Punktacja w skali 0-1 (ocena 0 wyklucza projekt z oceny punktowej)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

1

Podpis:

Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Podkarpackiego, tj. wskazane we 

wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. 

Warunek uznaje się za spełniony także w przypadku zlecenia przez Wnioskodawcę 

realizacji części zadań wykonawcy spoza obszaru województwa lub kraju, ale na terytorium 

Unii Europejskiej.

10

Projekt B+R międzyuczelniany (min. 2 Uczelnie).

Rekomendacja

TAK

NIE


