
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta oceny merytorycznej pomysłu na innowację w ramach projektu 

„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” nr POWR.04.01.00-00-I084/15 

realizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem 

Jagiellońskim w ramach Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Kryteria merytoryczne dostępu 

Kryterium Opis Punktacja 

Nowość 
proponowanego 
rozwiązania 

Opisane we wniosku rozwiązanie ma duże szanse, by w nowy lub 
znacząco zmieniony względem istniejących rozwiązań sposób 
rozwiązać wskazane problemy społeczne. Nowość rozwiązania 
oceniana jest na poziomie krajowym. Zadaniem wnioskodawcy jest 
opisanie proponowanego sposobu na tle istniejących, stosunkowo 
najbardziej podobnych rozwiązań istniejących w kraju. Tak/nie 

Kryteria merytoryczne punktowane 

Kryterium Kryterium Kryterium 

Użyteczność 
rozwiązania 

Przedmiotem oceny będzie powiązanie zakładanych efektów 
projektu (celów) z problemami społecznymi. W ramach oceny będą 
brane pod uwagę: poprawność zdefiniowania celów i wskaźników 
efektów (produktów i rezultatów), uzasadnienie w jaki sposób 
efekty projektu mogą przełożyć się na rozwiązanie problemu,  
znaczenie innowacji dla otoczenia. 0-5 (minimum  3) 

Możliwość 
zaimplementowa
nia 

W ramach kryterium przedmiotem oceny będzie możliwość 
wdrożenia rozwiązania w skali mikro (w środowisku lokalnym np. 
na terenie konkretnej gminy, powiatu,  zakładu pracy etc.). W 
ramach oceny będą brane pod uwagę: poprawnie zdefiniowani 
interesariusze oraz ich preferencje, wykazanie, że interesariusze 
będą zainteresowani wdrożeniem/będzie ono dla nich 
korzystne/atrakcyjne (np. bardziej efektywne) - także w kontekście 
innych dostępnych dla nich możliwości.  0-5 (minimum  3) 

Możliwość 
replikowania i 
skalowalności  

W ramach kryterium przedmiotem oceny będzie możliwość 
wdrożenia rozwiązania w skali makro - możliwość upowszechnienia 
opracowanych innowacji społecznych na szeroką skalę po 
zakończeniu projektu. W ramach oceny będą brane pod uwagę: a) 
poprawnie zdefiniowani interesariusze oraz ich preferencje, b) 
liczba potencjalnych ostatecznych odbiorców opracowanych 
innowacji społecznych, c) wykazanie, że interesariusze będą 
zainteresowani wdrożeniem/będzie ono dla nich 
korzystne/atrakcyjne np. bardziej efektywne (także w kontekście 
innych dostępnych dla nich opcji); np. opis dotyczący pracodawców 
może odnosić się do opłacalności zatrudnienia możliwości d) 
zaangażowanie wnioskodawcy we wdrażanie rozwiązania w skali 
makro. 0-5 (minimum  3) 

Włączenie 
odbiorców 
ostatecznych w 
proces tworzenia 
innowacji 

W ramach kryterium oceniane będzie w jaki sposób realizowany 
jest otwarty model innowacji tzn. czy najważniejsi interesariusze 
innowacji są włączani w proces jej tworzenia. 0-5 (minimum  3) 

Potencjał 
wnioskodawcy 
do wdrożenia 
innowacji w skali 
mikro i sposób 
zaplanowania 
wdrożenia.  

W ramach kryterium przedmiotem oceny będą: a) doświadczenie 
wnioskodawcy w realizacji podobnych projektów, b) doświadczenie 
zespołu projektowego, c) sposób zarządzania w projekcie, d) 
doświadczenie wnioskodawcy w realizacji procesów 
innowacyjnych, e) kompetencje (kreatywność, twórcze myślenie) 
wnioskodawcy, f) motywacja do wdrożenia pomysłu, poziom 
zaangażowania. 
Punkty a, b, c nie dotyczą osób fizycznych i grup nieformalnych. 
 0-10 (minimum  6) 

 
 



 

 
 

 

Szczegółowe uzasadnienie oceny i przyznanej liczby punktów w każdym z kryteriów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku zaznaczenia w kryterium „Nowość proponowanego rozwiązania” odpowiedzi „nie” 
wniosek zostaje oceniony negatywnie i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej. 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem/zapoznałam się z procedurami dotyczącymi projektu grantowego „WIOSENNY 
INKUBATOR INNOWACJI”, 

- w przypadku stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w związku małżeńskim albo 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, 
opieki, kurateli z którymkolwiek z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, ich 
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie 
dofinansowania, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Stowarzyszenie WIOSNA i wycofania się z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat poczynając od daty 
rozpoczęcia posiedzenia Komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z 
żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ani nie byłem/łam członkiem władz 
żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenie 
WIOSNA i wycofania się z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających 
się o dofinansowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej 
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Stowarzyszenie 
WIOSNA, 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i 
sprawiedliwy; 

- wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 
lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 
niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z 
ocenianym projektem. 

 

 (miejscowość), dnia .......-..........- 2016   r. 
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        (podpis) 


