Mikro innowacje – makro korzyści
Załącznik nr 5 do „Procedur realizacji projektu”

Karta oceny merytorycznej projektu innowacyjnego
DANE IDENTYFIKACYJNE :
TYTUŁ PROJEKTU INNOWACYJNEGO
INNOWATOR
OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI
Imię i nazwisko Członka Komisji Konkursowej: …………………………………………………………………………………………………
POUCZENIE:
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
zgodnie z art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) w zw.
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny formularza
projektu innowacyjnego, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Lubelskiej
Fundacji Rozwoju.
Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że:
a) nie jestem Grantobiorcą ani nie pozostaję z Grantobiorcami w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do
drugiego stopnia z Grantobiorcami lub członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych Grantobiorcy lub Grantobiorców;
c) nie jestem związany/-a z Grantobiorcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
d) nie jestem przedstawicielem żadnego z Grantobiorców ani nie pozostaję w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
z przedstawicielem
żadnego z Grantobiorców, ani nie jestem związany/-a
z przedstawicielem żadnego z Grantobiorców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
e) nie pozostaję z Grantobiorcami w stosunku podrzędności służbowej.
Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało
małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.
………………………………..

…………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis Członka Komisji Konkursowej)

DANE KONTAKTOWE
Lider Projektu

Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20 - 111 Lublin
tel. 081 528 53 02 e-mail: lfr@lfr.lublin.pl, www.lfr.lublin.pl

Partner Projektu

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin
tel. 081 466 52 00, e – mail: mup@mup.lublin.pl, www.mup.lublin.pl

BROKERZY INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Cezary tel. 669 200 929, Krystyna tel. 602 680 478, Ewa tel. 664 490 109, Agata tel. 081 466 52 11
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OCENA KRYTERIÓW PRZEDMIOTOWYCH (DOSTĘPU)

L.p.

1.
2.
3.

4.

5.

Kryteria przedmiotowe (dostępu)

SPEŁNIA

NIE
SPEŁNIA

NIE
DOTYCZY

Rozwiązanie jest innowacyjne w skali całej Polski i nie powiela
rozwiązań standardowych oraz innowacji inkubowanych już w innych
miejscach.
Wsparcie przeznaczone dla właściwej grupy docelowej.
Istnieje zastosowanie opisanego innowacyjnego narzędzia, jednakże
obecnie przedstawione jest bardziej efektywne (ekonomicznie lub pod
względem skuteczności oddziaływania).
Innowacyjne narzędzie nie powiela standardowych form wsparcia,
zaplanowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój lub
Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innowacji/produktów
wypracowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Rozwiązanie lub jego części składowe (np. maszyny, narzędzia, nazwa,
inne własności intelektualne itp.) nie jest opatentowane.

Uzasadnienie oceny:
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OCENA MERYTORYCZNA

L.p.

1.

2.

3.

4.

Maksymalna
liczba
punktów/
minimum

Kryterium
Celowość i adekwatność proponowanego rozwiązania w powiązaniu z problemami grupy
docelowej.
Kryterium oceniane przy uwzględnieniu takich czynników jak:

zapotrzebowanie rynkowe - realność wdrożenia,

niekonwencjonalność, niepowtarzalność rozwiązania,

efektywność wprowadzonych rozwiązań (stosunek nakładów do rezultatów),
opłacalność,

skuteczność oddziaływania
Możliwe rezultaty i skala oddziaływania rozwiązania innowacyjnego.
Kryterium oceniane z uwzględnieniem takich czynników jak:

krąg potencjalnych odbiorców i użytkowników,

zasięg lokalny / regionalny / ponadregionalny,

możliwości wdrożenia innowacji i zastosowania przez użytkowników (techniczne,
prawne, organizacyjne, społeczne, środowiskowe możliwości),

mechanizmy zapewniające zachowanie trwałości innowacji,

stopień skomplikowania (łatwość zastosowania rozwiązania),
Adekwatność planowanego sposobu testowania do specyfiki innowacji oraz spójność z
harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Kryterium oceniane przy uwzględnieniu takich czynników jak:

planowany sposób realizacji procesu testowania innowacji,

wykonalność założonych działań pod względem technicznym, technologicznym i
instytucjonalnym, oraz wymaganego zaangażowania zasobów ludzkich
Potencjał i przygotowanie innowatora do realizacji działań związanych z rozwijaniem innowacji
i przygotowaniem do wdrażania.
Kryterium oceniane z uwzględnieniem takich czynników jak:

przesłanki zgłoszenia rozwiązania innowacyjnego,

stopień przygotowania i gotowość do realizacji działań związanych z testowaniem
rozwiązania,

praktyka w temacie (wcześniej realizowane eksperymenty, badania, umiejętności,
wiedza)

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA PRZEZ OCENIAJĄCEGO

Przyznana
liczba
punktów

30/18

30/18

20/12

20/12

100/60

Uzasadnienie oceny merytorycznej:
W odniesieniu do poszczególnych kryteriów merytorycznych, wpływu na dokonaną ocenę sesji pytań, udzielonych odpowiedzi,
przygotowanych ekspertyz, itp.
Budżet
Uwagi dot. przygotowania do wdrażania, procesu testowania, zakresu specyfikacji innowacji itp. (fakultatywnie):

………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………
(podpis Członka Komisji Konkursowej)
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