Załącznik nr 13 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16 (…)
z ………………….

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH WYBORU PROJEKTÓW

Nr wniosku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tytuł projektu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Lp.

KRYTERIUM

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

Projekt może otrzymać od 0 do 5
punktów (maksymalnie).

1.

Wpływ na rozwój inteligentnych
specjalizacji rozumiany jest jako:
 wpływ na eliminowanie negatywnego
wpływu zagrożeń i/lub wpływ na
wykorzystanie
szans
zdiagnozowanych w analizie SWOT
dla danej inteligentnej specjalizacji 1 pkt;
 wpływ na wzmocnienie silnych stron
i/lub eliminację słabych stron
zdiagnozowanych w analizie SWOT
Projekt wykazuje wpływ
dla danej inteligentnej specjalizacji
na rozwój co najmniej
- 1 pkt;
jednej inteligentnej
 dyfuzja wyników projektu na więcej
specjalizacji
niż jeden podmiot działający w
województwa
obszarze
danej
inteligentnej
warmińsko-mazurskiego
specjalizacji - 1 pkt;
 stworzenie w wyniku projektu
możliwości eksportowych w ramach
danej specjalizacji i/lub generowanie
potencjalnego wzrostu współpracy w
europejskich łańcuchach wartości 1 pkt;
 wpływ na kreowanie współpracy
pomiędzy środowiskiem naukowym,
biznesowym, otoczeniem biznesu,
administracją w obrębie co najmniej
jednej
specjalizacji
w
wyniku
realizacji projektu – 1 pkt.
Punkty sumują się.
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Projekt może otrzymać od 0 do 6
punktów (maksymalnie).

2.

3.

Zgodnie z definicją kryterium zawartą
w Karcie z definicjami kryteriów
merytorycznych punktowych wyboru
projektów w ramach kryterium można
przyznać następujące punkty:
 1 pkt – usługa wpłynie na wzrost
eksportu firmy już będącej na rynku
zagranicznym;
 1 pkt - usługa wpłynie na wejście na
nowe rynki zbytu;
Wpływ planowanej do
nabycia usługi na wzrost  1 pkt - usługa wpłynie na
poszerzenie oferty przedsiębiorstwa
konkurencyjności
przedsiębiorstwa i/lub
bądź skierowani dotychczasowej
jego rozwój
oferty do nowych klientów;
 1 pkt - usługa wpłynie na
zmniejszenie kosztów działalności
przedsiębiorstwa;
 1 pkt - usługa wpłynie na
poszerzenie grupy dostawców,
podwykonawców;
 1 pkt - usługa wpłynie na
zmniejszenie sezonowości
sprzedaży oferty przedsiębiorstwa;
 0 pkt – usługa nie ma wpływu na
żaden z powyższych obszarów.
Punkty sumują się do 6 pkt.
Poziom wkładu
własnego

Projekt może otrzymać od 0 do 5
punktów (maksymalnie).

3

Ocenie podlega zadeklarowany przez
Wnioskodawcę poziom wkładu
własnego wg. następującej punktacji:
0 pkt – 50 %
3 pkt – pow. 50-52 %
4 pkt – pow. 52-54 %
5 pkt – pow. 54 %

4.

Wzrost zatrudnienia

5.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów kluczowych
interesariuszy.

6.

Wnioskodawca posiada
stronę internetową.

Zgodnie z definicją kryterium zawartą
w Karcie z definicjami kryteriów
merytorycznych punktowych wyboru
projektów w ramach kryterium można
przyznać następujące punkty:
 w wyniku realizacji projektu nie jest
planowany
wzrost
zatrudnienia
u Wnioskodawcy – 0 pkt;
 w
wyniku
realizacji
projektu
planowany jest wzrost zatrudnienia
u Wnioskodawcy – 1 pkt.
0 pkt - projekt przyczynia się do
rozwiązania wybranych problemów
kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem
1 pkt - projekt przyczynia się do
rozwiązania wszystkich
zdiagnozowanych problemów
kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem
0 pkt - Wnioskodawca nie posiada
strony internetowej;
1 pkt - Wnioskodawca posiada stronę
internetową dostępną wyłącznie w
języku polskim;
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2 pkt - Wnioskodawca posiada stronę
internetową dostępną w języku polskim i
co najmniej jednym języku obcym;

7.

Realizacja kilku
komplementarnych
celów.

Zgodnie z definicją kryterium zawartą
w Karcie z definicjami kryteriów
merytorycznych punktowych wyboru
projektów w ramach kryterium można
przyznać następujące punkty:
 0 pkt - projekt realizuje jeden cel;
 1 pkt - projekt realizuje kilka
uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań.
SUMA:

Osoba sprawdzająca:
Data:
Podpis:
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