
           

Załącznik nr 3 do Procedur realizacji projektu grantowego

KARTA OCENY SPECYFIKACJI INNOWACJI 
(Wniosku o powierzenie grantu) 

Ocena merytoryczna

„INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

  przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem 
ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Inkubator i wycofania się z oceny tego wniosku;

  nie pozostaję z wnioskodawcą 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 Inkubator i 
wycofania się z oceny tego wniosku;

  zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą;

  zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;

  zobowiązuję się do zachowania 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.

………………………………………………………………

Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18

                                           (Czytelny podpis) 
…………………………………..........................................................                                                                    

                        (Miejscowość i data)                                                                                         

Numer Specyfikacji Innowacji 
(Wniosku o powierzenie grantu)

Data złożenia Specyfikacji Innowacji

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Ja, ….................................................................  (imię i nazwisko oceniającego) oświadczam, że:

  zapoznałem/am się z Procedurami realizacji projektu grantowego oraz Regulaminem pracy Komisji Oceny Grantów,

  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 wnioskodawcą lub jego zastępcami 
prawnymi. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Inkubator i wycofania 
się z oceny tego wniosku;

Tytuł Specyfikacji Innowacji 
(Wniosku o powierzenie grantu)

Dane Wnioskodawcy Nazwa/Imię i nazwisko

Imię i nazwisko Oceniającego 
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Lp.
Punkty możliwe do 

uzyskania
Punkty przyznane podczas 

oceny

1
0 – 20

punktów 0

1.1 6

1.2 6

1.3 8

2
0 – 20

punktów 0

2.1 6

2.2 6

2.3 8

3
0 – 15

punktów 0

3.1 5

3.2 5

3.3 5

Uzasadnienie (minimum 6 zdań): 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzasadnienie (minimum 6 zdań) - w uzasadnieniu Oceniający wskazuje m.in. źródła zewnętrzne pozwalające na ocenę, że proponowane rozwiązanie jest innowacyjne w 
skali kraju (źródła, z których Oceniający korzystał w trakcie weryfikacji innowacji)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czy pomysł może być zastosowany w prosty sposób na innym obszarze, w innym miejscu, przez innych 
użytkowników/podmioty działające na rzecz grupy docelowej – tzn. czy posiada potencjał do dalszego rozwoju?

Czy uzasadniono potrzebę zastosowania innowacji w oparciu o obiektywne dane nt. potrzeb grupy docelowej i 
czy proponowana innowacja stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby ON i/lub OS w zakresie 
dostępności?

Czy pomysł na innowację zakłada spójną koncepcję udziału grupy docelowej w przetestowaniu tej innowacji?

Czy pomysł na innowację nie budzi wątpliwości Oceniającego pod kątem jego wykonania?

Czy innowacja spełnia standardy dostępności określone w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-
2020  oraz czy wskazano konkretny standard i opisano w jaki sposób został on uwzględniony w 
zaproponowanym rozwiązaniu?

Uniwersalność, wykonalność pomysłu i możliwość 
wdrożenia w innym miejscu i czasie (wymagane 
minimum 12 punktów)

Sposób weryfikacji                                              

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji oraz 
rozmowy z Wnioskodawcą

Nazwa kryterium przedmiotowego 

KRYTERIA PRZEDMIOTOWE

Adekwatność nowego 
narzędzia/metody/rozwiązania/produkt/usługa, itd. do 
potrzeb grupy docelowej projektu (wymagane 
minimum 9 punktów)

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji oraz 
rozmowy z Wnioskodawcą

Czy według Oceniającego proponowana innowacja/usprawnienie istniejącego rozwiązania wskazuje na 
innowacyjne podejście do tematu?

Czy proponowana innowacja jest zupełnie nowa czy jest to pomysł na usprawnienie już istniejącego 
rozwiązania? 

Czy jednoznacznie określono, co stanowi innowację społeczną (narzędzie/metoda/rozwiązanie/produkt/usługa, 
itd.)? 

Innowacyjność pomysłu w skali kraju 
(wymagane minimum 12 punktów)

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji, 
zewnętrznych źródeł danych oraz 
rozmowy z Wnioskodawcą

Czy rodzaj i wartość rezultatów oraz źródła ich weryfikacji są adekwatne do rozwiązania pod kątem potrzeb 
grupy docelowej?
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4
0 – 10

punktów 0

4.1 3

4.2 5

4.3 2

5
0 – 15

punktów 0

5.1 5

5.2 5

5.3 5

6

0 – 20
punktów 0

6.1 8

6.2 6

6.3 6

Uzasadnienie (minimum 6 zdań): 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzasadnienie (minimum 6 zdań): 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uzasadnienie (minimum 6 zdań): 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czy na dzień złożenia wniosku, Wnioskodawca posiada adekwatny potencjał do realizacji zaproponowanego 
pomysłu?

Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w działaniach na rzecz grupy docelowej i/lub w tematyce innowacji?

Czy wszystkie koszty są niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów, czy koszty są racjonalne i 
efektywne, tj. zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub porównywalne z Katalogiem średnich cen usług i towarów?

Czy wszystkie koszty zostały uzasadnione i udokumentowane zgodnie z Procedurami realizacji projektu 
grantowego ?

Czy według Oceniającego zaproponowana innowacja jest możliwa do realizacji przy zaplanowanych kosztach i 
czy w budżecie uwzględniono wszystkie niezbędne wydatki do wypracowania i przetestowania innowacji? 

Czy proponowane działania umożliwiają osiągnięcie założonych rezultatów, w tym rezultatu ostatecznego, i czy 
określono minimalne wymogi jakościowe dla poszczególnych rezultatów lub wskazano, że zostaną 
doprecyzowane w wyniku testowania?

Budżet (wymagane minimum 12 punktów)

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji, Katalogu 
średnich cen usług i towarów , innych 
dostępnych źródeł, narzędzia w 
programie EXCEL służącego do 
porównania kosztów pomiędzy 
wnioskami, a także rozmowy z 
Wnioskodawcą

Sposób realizacji (wymagane minimum 6 punktów)
Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji oraz 
rozmowy z Wnioskodawcą

Potencjał Innowatora (wymagane minimum 9 
punktów)

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści Specyfikacji Innowacji oraz 
rozmowy z Wnioskodawcą

Czy  przeprowadzono analizę ryzyka oraz wskazano działania zapobiegające wystąpieniu ryzyka lub 
minimalizujące jego skutki?

Czy potencjał społeczny Wnioskodawcy daje gwarancję na przeprowadzenie testowania innowacji w sposób 
pozwalający na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów?

Czy opisane działania są kompletne, spójne i umożliwiają realizację innowacji zgodnie z założonym 
harmonogramem oraz budżetem?
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0

0 – 10 punktów

0 – 10 punktów

1

2

Uzasadnienie (minimum 6 zdań): w uzasadnieniu Oceniający wskazuje m.in. źródła weryfikacji wysokości wydatku, np. link do strony internetowej czy nazwę podmiotu, 
który taką cenę oferuje, itd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUMA PUNKTÓW – KRYTERIA PRZEDMIOTOWE:

Suma uzyskanych punktów z oceny merytorycznej (kryteria 
przedmiotowe) 0

PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PRZEDMIOTOWE

………………………………………………………………..

Czy wniosek otrzymał wymagane min. 60 pkt. ogółem z oceny 
merytorycznej (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat) Tak  Nie 

Czy wniosek otrzymał wymagane min. 60% pkt. w poszczególnych 
kategoriach oceny merytorycznej (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat) Tak  Nie 

Wniosek skierowany do oceny w ramach Kryteriów premiujących: Tak  Nie 

Data, czytelny podpis Oceniającego

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Kryterium premiujące
Rozwiązanie uniwersalne dla obu grup, tj. ON i OS 

Przyznając punkty należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy 
rozwiązanie można w prosty sposób zastosować dla obu grup

Kryterium premiujące
Osoby/podmioty, świadczące usługi/realizujące działania na rzecz 
osób z niepełnosprawnością /osób starszych minimum przez okres 
ostatnich 3 lat.

Przyznając punkty należy wziąć pod uwagę przede wszystkim czy w 
sposób rzetelny i bezsprzeczny wykazano w treści Specyfikacji 
innowacji, co najmniej 3 letni okres świadczenia usług lub realizacji 
działań na rzecz grup docelowych przed złożeniem wniosku.

Kryterium
weryfikowane na podstawie treści 
Specyfikacji Innowacji oraz rozmowy z 
Wnioskodawcą

Kryterium
weryfikowane na podstawie treści 
Specyfikacji Innowacji oraz rozmowy z 
Wnioskodawcą

Uzasadnienie (minimum 5 zdań):
1.
2.
3.
4.
5.

Uzasadnienie (minimum 5 zdań):
1.
2.
3.
4.
5.
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0 – 10 punktów

0

REKOMENDACJE Z PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY/SPOTKANIA:

SUMA PUNKTÓW – KRYTERIA PREMIUJĄCE: 

3

Rekomenduję do dofinansowania 
(data i czytelny podpis Oceniającego)

Nie rekomenduję do dofinansowania 
(data i czytelny podpis Oceniającego)

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW 0

Kryterium premiujące
Dodatkowa weryfikacja wiarygodności Wnioskodawcy 

Przyznając punkty należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jakie 
czynniki stanowią dla Wnioskodawcy motywację do realizacji 
pomysłu, jaki jest poziom zaangażowania Wnioskodawcy i gotowości 
do współpracy.

Kryterium
weryfikowane na podstawie treści 
Specyfikacji Innowacji oraz rozmowy z 
Wnioskodawcą

Rekomendacje dotyczące treści Specyfikacji Innowacji Tak  Nie 

Uzasadnienie (minimum 5 zdań):
1.
2.
3.
4.
5.

Suma uzyskanych punktów w kryteriach przedmiotowych

Suma uzyskanych punktów w kryteriach premiujących

0

0

PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY SPECYFIKACJI INNOWACJI

Rekomendacje dotyczące budżetu Specyfikacji Innowacji Tak  Nie 
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