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Kryteria oceny wniosków konkursowych w ramach XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza. 

 

Kategoria Innowacyjna firma 

a) Wymogi formalne: 

 

1. Właściwy termin. Wniosek konkursowy został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o 

naborze. 

2. Właściwy formularz. Wniosek sporządzony wg obowiązującego wzoru wniosku konkursowego. 

3. Uprawniony podmiot. Wnioskodawca spełnia wymogi określone w § 5 ust. 1 Regulaminu konkursu. 

4. Wymagane załączniki. Do wniosku konkursowego zostały załączone wszystkie wymagane kopie 

dokumentów . 

5. Zaakceptowane oświadczenia. Wszystkie oświadczenia we wniosku zostały zaznaczone. 

6. Wniosek kompletny. Wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione we właściwy sposób. 

 
b) Kryteria merytoryczne 

Lp. Nazwa kryterium Udokumentowanie 
(punkt w formularzu) 

Punktacja 

Ocena innowacyjnego projektu 

1 Kryterium charakterystyka 
innowacyjnego projektu 
pozwala ocenić jego 
innowacyjność, korzyści i 
znaczenie dla odbiorców.  
 

 
Pkt 3. 
 
Wymagany załącznik 
w postaci kopii 
dokumentu 
potwierdzającego 
innowacyjność 
projektu. 

0 pkt – brak opisu projektu 
2 pkt –  opis projektu słabo charakteryzuje 
innowacyjność projektu / niska 
innowacyjność projektu, zostały 
przedstawione korzyści dla odbiorców;  
4 pkt -  średnia innowacyjność projektu, 
przedstawione zostały korzyści dla 
odbiorców,  
8 pkt – duża innowacyjność projektu, 
przedstawione zostały korzyści dla 
odbiorców 
10 pkt – bardzo duża innowacyjność 
projektu, przedstawione zostały korzyści 
dla odbiorców  

2 Kryterium ocena sprzedaży 
produktów/usług/technologii 

Pkt. 6.1 
 
Wymagany załącznik 
w postaci kopii 
dokumentu 
potwierdzającego 
sprzedaż 

0 pkt – brak załącznika potwierdzającego 
sprzedaż 
1 pkt – sprzedaż na rynku lokalnym i na 
rynku regionalnym 
2 pkt – sprzedaż na rynku krajowym 
3 pkt – sprzedaż na rynku europejskim 
oraz rynku światowym 
 

3 Kryterium ocena przygotowania 
do komercjalizacji 

Pkt 6.2 
 
Wymagany załącznik 
w postaci kopii 
dokumentu 
potwierdzającego 
pozyskanie środków 
na komercjalizację 

0 pkt – nie pozyskano środków 
1 pkt – pozyskano środki, niski poziom 
przygotowania do komercjalizacji 
2 pkt - pozyskano środki, zaawansowany 
poziom przygotowania do komercjalizacji 
3 pkt – pozyskano środki, projekt gotowy 
do skomercjalizowania 
 

4 Poziom innowacyjności 
zgłaszanego projektu 

Pkt 4 0 pkt – na poziomie przedsiębiorstwa 
1 pkt – na poziomie regionu 
2 pkt – na poziomie kraju 
3 pkt – na poziomie europejskim 
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5 Uzasadnienie wybranego 
poziomu innowacyjności z 
uwzględnieniem informacji o 
przewadze zgłaszanej innowacji 
nad 
podobnymi/konkurencyjnymi 
rozwiązaniami 

Pkt 5 0 pkt – brak uzasadnienia dla wyboru 
poziomu innowacyjności 
1 pkt – uzasadnienie nie zawiera 
informacji o przewadze zgłaszanej 
innowacji 
2 pkt – uzasadnienie zawiera informacje o 
przewadze zgłaszanej innowacji 
3 pkt – uzasadnienie zawiera informacje o 
przewadze oraz projekt ma 1 patent albo 
1 nagrodę 
4 pkt – uzasadnienie zawiera informacje o 
przewadze oraz projekt ma więcej niż 1 
patent albo nagrodę 

6 Kryterium ocena potencjału 
rynku krajowego pod kątem 
zgłaszanej innowacji.  
 

Pkt 7 0 pkt – brak opisu otoczenia rynkowego i 
potencjału 
1 pkt – bardzo mały potencjał rynku 
krajowego 
2 pkt – mały potencjał rynku krajowego 
3 pkt – średni potencjał na rynku 
krajowego 
4 pkt – duży potencjał na rynku krajowego 
5 pkt – bardzo duży potencjał rynku 
krajowego 
 
 

7 Kryterium ocena potencjału 
eksportowego zgłaszanej 
innowacji.  
 

Pkt 8 0 pkt – brak opisu potencjału 
eksportowego 
1 pkt – bardzo mały potencjał eksportowy 
2 pkt – mały potencjał eksportowy  
3 pkt – średni potencjał eksportowy 
4 pkt – duży potencjał ekspertowy 
5 pkt - bardzo duży potencjał eksportowy 
 

Ocena charakterystyki przedsiębiorstwa 

1 Kryterium posiadane formy 
zabezpieczenia technologii. 
Ocena wpływu kryterium na 
poziom innowacyjności 
przedsiębiorstwa.  
 

Pkt 3 0 pkt – brak wykazanych form 
zabezpieczenia technologii 
1 pkt – wykazano posiadanie co najmniej 
jednej formy zabezpieczenia technologii   
lub własności intelektualnej 
 

2 Kryterium źródła finansowania i 
pozyskane środki finansowe na 
rozwój innowacji – 
wyszczególnienie środków 
własnych, zewnętrznych, dotacji 
europejskich, środków funduszy 
venture capital. Ocena wpływu 
kryterium na potencjał 
przedsiębiorstwa.  
 

Pkt 2  
0 pkt – brak wskazanych źródeł 
finansowania i pozyskanych środków 
1pkt –  mały wpływ kryterium na 
potencjał przedsiębiorstwa 
2 pkt – średni wpływ kryterium na 
potencjał przedsiębiorstwa 
3 pkt –  duży wpływ kryterium na 
potencjał przedsiębiorstwa 
 

3 Kryterium efektywność i 
innowacyjność stosowanych 
narzędzi marketingowych i 
metod zarządzania firmą. Ocena 
wpływu kryterium na poziom 

Pkt 7 0 pkt – kryterium niespełnione. 
Stosowane narzędzia nie mają wpływu na   
innowacyjność przedsiębiorstwa.  
1 pkt –mały wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa.  



          Załącznik nr 7 do Regulaminu XI edycji Konkursu Innowator Mazowsza 
 

innowacyjności 
przedsiębiorstwa.  

2 pkt – średni wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
3 pkt – duży wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
 

5 Kryterium doświadczenie i 
kwalifikacje zespołu. Ocena 
wpływu kryterium na poziom 
innowacyjności 
przedsiębiorstwa.  

Pkt 8 0 pkt – kryterium niespełnione 
1 pkt –mały wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa.  
2 pkt – średni wpływ na innowacyjność 
przedsiębiorstwa 
3 pkt – duży wpływ na innowacyjność 
przedsiębiorstwa 

6 Kryterium potencjał badawczo – 
naukowy zespołu oraz 
prowadzona własna działalność 
B+R.  

Pkt 8 
 

0 punktów – kryterium niespełnione 
1 pkt –mały wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa.  
2 pkt – średni wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
3 pkt – duży wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
 

7 Kryterium współpraca  z 
zewnętrznymi 
instytucjami/ośrodkami 
naukowymi, instytucjami 
otoczenia biznesu, parkami 
technologicznymi, klastrami, 
innymi przedsiębiorstwami.  

Pkt 9 0 pkt – brak współpracy  
1 pkt –mały wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa.  
2pkt – średni wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
3 pkt – duży wpływ na potencjał 
innowacyjny przedsiębiorstwa 
 

8 Kryterium opis projektu 
zrealizowanego we współpracy 
z co najmniej jednym ośrodkiem 
badawczo – naukowym.  
 
 

 
Pkt 9 
 
Potwierdzeniem 
współpracy między 
jednostką naukową a 
Wnioskodawcą jest 
umowa/porozumienie 
obejmująca okres co 
najmniej 
przygotowania i 
realizacji projektu 
oraz zawierająca 
podział zadań i 
odpowiedzialności za 
poszczególne etapy 
projektu, w tym 
zapewnienie 
całkowitych lub 
częściowych praw 
własności 
intelektualnej 
przedsiębiorcy 

0 pkt – brak projektu zrealizowanego we 
współpracy z co najmniej jednym 
ośrodkiem badawczo – naukowym.  
1 pkt – zrealizowany projekt ma mały 
wpływ na potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa.  
2 pkt – zrealizowany projekt ma średni 
wpływ na potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 
3 pkt –  zrealizowany projekt ma duży 
wpływ na potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 
 

9 Kryterium internacjonalizacja 
przedsiębiorstwa.  
 
 

Pkt 10 0 pkt – brak współpracy zagranicznej  
1 pkt –przedsiębiorstwo podejmuje 
działania zmierzające do wprowadzenia 
produktu na rynki międzynarodowe lub 
nawiązania współpracy zagranicznej 
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2 pkt – przedsiębiorstwo ma opracowaną 
strategię biznesową w zakresie 
internacjonalizacji oraz podejmuje 
działania zmierzające do wprowadzenia 
produktu na rynki międzynarodowe lub 
nawiązania współpracy zagranicznej 
3 pkt – przedsiębiorstwo posiada 
podpisane zagraniczne kontrakty 
handlowe 
 

 

 

Kategoria Innowacyjny Naukowiec 

 

a) Wymogi formalne 

1. Właściwy termin. Wniosek konkursowy został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

2. Właściwy formularz. Wniosek sporządzony wg obowiązującego wzoru wniosku konkursowego. 

3. Uprawniony podmiot. Wnioskodawca spełnia wymogi określone w § 5 ust. 2 Regulaminu konkursu. 

4. Wymagane załączniki. Do wniosku konkursowego zostały załączone wszystkie wymagane kopie 

dokumentów. 

5. Zaakceptowane oświadczenia. Wszystkie oświadczenia we wniosku zostały zaznaczone.  

6. Wniosek kompletny. Wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione we właściwy sposób. 

 

 

b) Kryteria Merytoryczne  

Lp. Nazwa kryterium Udokumentowanie 
(punkt w 
formularzu) 

Punktacja 

Ocena charakterystyki uczestnika 

1.  Posiadane publikacje naukowe 
w pismach z części A, B,C 
wykazu czasopism naukowych 
Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego  

Pkt. 1 0 – 5 pkt 

2.  Samodzielne monografie lub we 
współautorstwie ( do 3 
współautorów) i rozdziały w 
monografiach (wg kryterium 
MNiSW, powyżej 11 str.)   

Pkt 2 0 - 5 pkt 

3.  Udział w krajowych projektach i 
pracach badawczych lub 
badawczo – rozwojowych.  

Pkt 3 0 - 5 pkt 

4.  Udział w międzynarodowych 
projektach i pracach 
badawczych lub badawczo – 
rozwojowych  (np. V, VI i VII 
Program Ramowy UE, Horyzont 
2020).  

Pkt 4 0 – 10 pkt 

5.  Samodzielna realizacja grantów.  Pkt 5 0 -10 pkt 

6.  Posiadane patenty, zgłoszenia 
patentowe, wzory użytkowe, 
licencje, zastosowania 
gospodarcze.  

Pkt 6 0-10 pkt 
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7.  Udział we wdrożeniach nowych 
rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub w innych 
zastosowaniach.  

Pkt 7 
 
Wymagany załącznik 
– listy referencyjne 

0 – 15 pkt 

8.  Krajowe staże naukowych lub 
zawodowe oraz stypendia i 
nagrody  

Pkt 8 0 – 5 pkt 

9.  Zagraniczne staże naukowe lub 
zawodowe oraz stypendia i 
nagrody  

Pkt 9 0 – 10 pkt 

10.  Ukończone kursy i szkolenia, 
podnoszące kompetencje 
merytoryczne, np. w zakresie 
zarządzania 
projektem/zespołem 
badawczym.  

Pkt 10 0 – 5 pkt 

Ocena charakterystyki pracy doktorskiej 

1.  Cel naukowy pracy  Pkt 3 
Praca doktorska 

0 – 10 pkt 

2.  Poziom naukowy pracy  Pkt 3 – 5 
Praca 
doktorska/recenzja 
pracy doktorskiej 

0 -15 pkt 

3.  Innowacyjność  Pkt 3 
Praca doktorska 
recenzja pracy 
doktorskiej 

0 - 20 pkt 

4.  Wpływ pracy na rozwój 
dyscypliny naukowej  

Pkt 4 
Praca doktorska 
recenzja pracy 
doktorskiej 

0 – 15 pkt 

5.  Potencjał wdrożeniowy 
innowacyjnych wyników prac 
badawczych lub badawczo – 
rozwojowych  
 

Pkt 6 
Praca doktorska 
recenzja pracy 
doktorskiej 

0 – 20 pkt 
 
30 pkt - w przypadku zastosowania 
wyników w działalności gospodarczej  

6.  Czy wyniki przeprowadzonych 
badań przyczynią się do rozwoju 
obszarów inteligentnych 
specjalizacji Mazowsza 

Pkt 7 
Praca doktorska 
recenzja pracy 
doktorskiej 

0 -10 pkt 


