
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu 

„Strefa Pomysłodawcy Wsparcie 4.0” 

 
 

KARTA OCENY II ETAP 
SELEKCJI 
POMYSŁODAWCY 

 

KRYTERIUM 

PKT 
OCENIAJĄCY 

NR 1 
UZASADNIENIE 
OCENIAJĄCY 

PKT 
OCENIAJĄCY 

NR 2 
UZASADNIENIE 
OCENIAJĄCY ŚREDNIA 

PKT 

  

Innowacyjność 
0 pkt- pomysł nie jest 
innowacyjny na poziomie co 
najmniej krajowym lub 
wskazane we wniosku 
informacje uniemożliwiają 
ustalenie poziomu 
innowacyjności 
1 pkt- pomysł jest innowacyjny 
na poziomie co najmniej 
krajowym i stanowi znaczące 
udoskonalenie występujących 
na rynku produktów/ usług 
2- pkt- pomysł jest 
innowacyjny na poziomie co 
najmniej krajowym i stanowi 
nowy dla rynku produkt/usługę 
3 pkt pomysł jest innowacyjny 
na poziomie 
międzynarodowym 

     

Możliwość wdrożenia na 
rynku 
0 pkt- brak możliwości 
wdrożenia rynkowego w 
świetle informacji wskazanych 
we wniosku aplikacyjnym. W 
świetle zawartych we wniosku 
informacji nie można uznać, iż 
Pomysł biznesowy jest 
wykonalny prawnie, 
organizacyjnie lub technicznie.  
1 pkt- pomysł wykonalny w 
świetle założeń lecz 
pomysłodawca/ zespół 
pomysłodawców posiada luki 
kompetencyjne 
(doświadczenie/wykształcenie) 
w branży której dotyczy 
pomysł  
2 pkt - pomysł wykonalny w 
świetle założeń 
pomysłodawca/ zespół 
posiada wystarczające 
kompetencje 
(doświadczenie/wykształcenie) 
w branży której dotyczy 

     



 

 

pomysł  
3 pkt- pomysł wykonalny w 
świetle założeń 
pomysłodawca/ zespół 
posiada ponadprzeciętne 
kompetencje 
(doświadczenie/wykształcenie) 
w branży której dotyczy 
pomysł  

Zapotrzebowanie rynkowe 
lub społeczne 
0 pkt- na podstawie danych w 
aplikacji Pomysłodawca/ 
zespół pomysłodawców nie 
uprawdopodobnił istnienia 
zapotrzebowania rynkowego 
lub społecznego lub wskazane 
we wniosku informacje 
uniemożliwiają ustalenie 
takiego zapotrzebowania  
1 pkt Pomysłodawca/ zespół 
pomysłodawców 
uprawdopodobnił istnienie 
zapotrzebowania rynkowego 
lub społecznego  
2 pkt Pomysłodawca/ zespół 
pomysłodawców wykazał 
istnienie zapotrzebowania 
rynkowego lub społecznego  
3 pkt Pomysłodawca/ zespół 
pomysłodawców wykazał 
istnienie zapotrzebowania 
rynkowego i społecznego 

     

Stan ochrony prawnej 
pomysłu 
0 pkt– istota pomysłu narusza 
cudze prawa, znajduje się w 
domenie publicznej lub 
wskazane we wniosku 
informacje uniemożliwiają 
ustalenie stanu ochrony 
prawnej pomysłu  
1 pkt- synteza różnych 
pomysłów zaczerpniętych z 
domeny publicznej i/lub 
wstępnie sformułowane know-
how  
2 pkt- pomysł na drodze do 
uzyskania ochrony, formy w 
drodze do zastrzeżenia, np. 
zgłoszenie patentowe, jasno 
określony, spisany i podjęte 
działania w celu 
zabezpieczenia know-how  
3 pkt- uzyskana ochrona - np. 
patent, wzór przemysłowy, 
wzór użytkowy 

     



 

 

Przydatność dla 
społeczeństwa 
0 pkt- produkt/usługa opisane 
w aplikacji nie uwzględnia 
przydatności dla 
społeczeństwa z 
uwzględnieniem zasad 
programu Dostępność Plus  
1 pkt- produkt/usługa opisane 
w aplikacji uwzględnia 
przydatność dla 
społeczeństwa z 
uwzględnieniem zasad 
programu Dostępność Plus i 
jest skierowany na potrzeby 
seniorów lub osób z 
niepełnosprawnościami  
2 pkt- produkt/usługa opisane 
w aplikacji uwzględnia 
przydatność dla 
społeczeństwa z 
uwzględnieniem zasad 
programu Dostępność Plus i 
jest skierowany na potrzeby 
seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami  
3 pkt- produkt/usługa opisane 
w aplikacji uwzględnia 
przydatność dla 
społeczeństwa z 
uwzględnieniem zasad 
programu Dostępność Plus: 
jest kompleksowy, dotyka 
bardzo wielu ważnych sfer 
życia obywateli 

     

WYNIK OCENY      
 
 
W związku z przeprowadzaną przeze mnie oceną pomysłów przedłożonych do Projektu „STREFA POMYSŁODAWCY WSPARCIE 4.0 w 
ramach oceny III etap selekcji oświadczam: 1) nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu 
przysposobienia, opieki, kurateli z Pomysłodawcą lub członkami zespołu Pomysłodawcy. W przypadku stwierdzenia takiej zależności 
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kierownika Projektu i wycofania się z weryfikacji tego pomysłu 
biznesowego, 2) nie pozostaję z Pomysłodawcą lub członkami zespołu Pomysłodawcy 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 Kierownika Projektu i wycofania się z weryfikacji tego pomysłu biznesowego, 3) 
zapoznałem się z treścią Regulaminu Projektu STREFA POMYSŁODAWCY WSPARCIE 4.0 i akceptuję jego postanowienia, 4) 
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy odnośnie wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi 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. 
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