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Działanie 1.2 – kryteria merytoryczno - szczegółowe (typ projektu: „Rozwój regionalnego systemu innowacji”) 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1 
Wartość dofinansowania 
projektu 

Zgodnie z RPO WM 2014 – 2020, wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych nie przekroczy 
2 mln euro. 

0/1 

2 
Zgodność z koncepcją 
inteligentnej specjalizacji 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, projekt przyczyni się do rozwoju regionalnego systemu innowacji, zgodnie z 
koncepcją inteligentnej specjalizacji. 

0/1 

3 

Diagnoza w zakresie 
obszarów problemowych 
oraz zapewnienie 
zgodności 
proponowanego w 
projekcie wsparcia z 
przeprowadzoną 
diagnozą 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy projekt właściwie zidentyfikował obszary problemowe. 
Projekt powinien przyczynić się do zwiększenia skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności 
badawczo – rozwojowej oraz innowacyjnej poprzez współpracę z jednostkami naukowymi oraz 
instytucjami otoczenia biznesu. 

0/1 

4 Kompleksowość projektu 

Wnioskodawca zapewnia, że projekty będą kompleksowe, polegające w szczególności na określaniu 
innowacyjnych możliwości biznesowych przedsiębiorstw z udziałem animatorów i brokerów, doradztwa 
dla przedsiębiorstw w zakresie komercjalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstw do włączania się w sieci 
kooperacyjne oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej, obejmujące m.in. dedykowane targi 
kooperacji, forum kojarzenia partnerów naukowo-gospodarczych. Działania te stanowić mają uzupełnienie 
aktywności dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania inteligentnej specjalizacji. 

0/1 

5 
Zgodność realizowanego 
projektu z RPO WM 2014 
– 2020 

Wnioskodawca zapewnia zgodność realizowanego projektu z zapisami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. 0/1 

6 
Współpraca z 
jednostkami naukowymi 

Wnioskodawca przewiduje osiągnięcie celów projektu w ramach współpracy z jednostkami naukowymi. 
0/1 

7 
Upowszechnianie 
dobrych praktyk 

W ramach projektu planowane jest upowszechnianie wiedzy oraz instrumentów, takich jak skuteczne 
modele komercjalizacji technologii, opracowanie i rozpowszechnianie raportów specjalistycznych, 
dotyczących dostępnych technologii oraz możliwości współpracy B+R i innowacyjnej. 
 

0/1 



8 

Wykorzystanie 
doświadczeń z wdrażania 
RIS w perspektywie 2007-
2013 

Wnioskodawca przewiduje wykorzystanie doświadczeń z wdrażania RIS w perspektywie 2007-2013, 
odnosząc się do dostępnych ewaluacji, raportów, wyników realizowanych projektów w ramach RIS 2008-
2015 oraz w perspektywie finansowej 2007-2013. 

0/1 

 


