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                              KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

                           WNIOSKU O GRANT 
 

Projekt pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE  

Numer ID  

L.P. Kryteria merytoryczne kluczowe Przyznana 
ocena 

Skala oceny 

A.       Kryteria merytoryczne specyficzne 

1. 

Poprawność przyjętych założeń 

 Deklarowana przez Wnioskodawcę wysokość grantu 
jest  racjonalna, niezbędna, zasadna i oszczędna z 
punktu widzenia realizacji usługi 

 Usługa jest  możliwa do realizacji w kontekście 
zakładanego harmonogramu i wysokości grantu 

 Usługa nie ma charakteru prac typowych, 
powszechnie dostępnych na rynku 

 Usługa spełnia definicje badań przemysłowych, 
prac rozwojowych, prac badawczo-rozwojowych 

 Usługa wpisuje się w dziedzinę/-y Dolnośląskich 
Inteligentnych Specjalizacji i odpowiedni/-e 
podobszar/-y 

 

tak/nie 

 

 

 

 

2. 

Logika realizacji usługi 

 Wnioskodawca jasno i precyzyjnie określił cel(e) 
oraz rezultaty końcowe usługi 

 Zaplanowane usługa jest niezbędna do osiągnięcia 
wdrożenia lub rozwoju produktu/procesu/usługi 

 Realizacja usługi została podzielona na jasno 
sprecyzowane i układające się w logiczną całość etapy 

 Zidentyfikowano i precyzyjnie opisano ewentualne 
ryzyka związane z realizacją usługi, w tym 
uwzględniono (jeśli dotyczy) inne niż technologiczne, 
ewentualne ryzyka, zagrożenia, wymogi prawno-
administracyjne 

 

tak/nie 

 

 

 

3. 

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwie 

 Rezultat usługi jest nowatorski w odniesieniu do 
aktualnego stanu  rozwoju przedsiębiorstwa  

 Wynik realizacji usługi będzie miał kluczowe 
znaczenie dla rozwoju technologicznego i 
konkurencyjności przedsiębiorstwa 

 Wynikiem realizacji usługi będzie powstanie nowego 
lub ulepszenie istniejącego produktu/procesu/usługi 

 Potencjał rynkowy dla planowanych rezultatów 
usługi uzasadnia jej realizacje 

 

tak/nie 
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4. 

Realność wdrożenia rozwiązania wypracowanego na 
podstawie usługi 

 Wnioskodawca posiada właściwy potencjał 

technologiczny, organizacyjny i kadrowy do 

wdrożenia wyników realizacji usługi  
 Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty 

wypracowane podczas usługi 

 

tak/nie 

 

5.  

Potencjał Wykonawcy Usługi 

 Wybrany przez Wnioskodawcę Wykonawca Usługi 

posiada właściwy potencjał technologiczny, 

organizacyjny i kadrowy do realizacji usługi 

 tak/nie 

 

 
 

Imię i nazwisko Oceniającego: 
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Miejscowość, data  Podpis Oceniającego 
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