
Wzór arkusza weryfikacji  

oceny formalnej II etapu 

Projekt: “Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów” 

 

Numer Wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

 

 

LP. Kryterium  Tak Nie Uzasadnienie Możliwość 

uzupełnień/po

prawy 

Ocena 

kryterium 0/1 

1 Aplikant uczestniczył z 

powodzeniem w I etapie Projektu. 

Nie przerwał inkubacji w trakcie jej 

trwania.  

   NIE 1 – spełnia, 

 0 – nie spełnia 

2 Udział Aplikanta w I etapie Projektu, 

zostało formalnie potwierdzone 

przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji wnioskodawcy lub 

przez osobę upoważnioną, w 

terminie określonym w 

dokumentacji.  

   TAK 1 – spełnia, 

 0 – nie spełnia 

3 Skorzystanie z usług 

specjalistycznych, doradczych etc. 

przez Start-up’y  

   TAK 1 – spełnia, 0 – 

nie spełnia 

4 Start up został sprawdzony podczas I 

etapu pod względem technicznym 

projektu “Łódzki jednorożec: 

akcelerator łódzkich start-upów.  

   TAK 1 – spełnia,  

0 – nie spełnia 

5 Wnioskodawca jest przedsiębiorcą 

lub osobą, która zarejestrowała 

swoją działalność podczas trwania 

inkubacji, zgodnie z deklaracją 

zawartą we wniosku o nabór do 

projektu Łódzki 

jednorożec:akceleracja łódzkich 

start-upów. 

   TAK 1 – spełnia, 

 0 – nie spełnia 

 

 

 

 

 

 

*Wzór arkusza weryfikacji  



oceny merytorycznej II etapu 

Projekt: “Łódzki jednorożec: akceleracja łódzkich start-upów” 

 

 

LP. Kryterium  Tak Nie Uzasadnienie Możliwość 

uzupełnień/po

prawy 

Ocena 

kryterium  

1 Innowacyjność   Ocenie podlega, czy i w jakim stopniu 

produkt(y) (towar lub usługa), proces(y) lub 

rozwiązanie(a) będące przedmiotem 

wdrożenia w projekcie są innowacyjne, 

biorąc pod uwagę poziom przedsiębiorcy, 

poziom branży, poziom krajowy lub 

międzynarodowy, a także znaczenie 

innowacji dla potrzeb odbiorcy produktu 

(towaru lub usługi), procesu lub rozwiązania 

(wnioskodawcy lub rynku). Weryfikacji 

podlega występowanie innowacyjność 

wynikającej ze współpracy wnioskodawcy 

ze światem nauki (uczelnie wyższe, 

jednostki naukowe, instytuty badawcze) lub 

wynikającej z przeprowadzanych 

samodzielnie przez wnioskodawcę prac 

B+R. Zostanie również poczyniona przez 

Radę Programową inkubatora poszerzona 

analiza rozwoju skonkrezytowanego Start 

up’u z uwzględnieniem jego 

innowacyjności. Ocena dokonywana jest w 

skali od 0 do 5, przy czym liczba 

przyznanych punktów oznacza, że projekt 

spełnia dane kryterium w stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przydzielone 

za innowacyjność produktu(ów) (towaru lub 

usługi), procesu(ów) lub rozwiązania(ń) z 

uwzględnieniem poziomu 

międzynarodowego oraz współpraca 

wnioskodawcy na rzecz opracowania 

skonkretyzowanej innowacyjności ze 

światem nauki (uczelnie wyższe, jednostki 

naukowe, instytuty badawcze) niezależnie 

od ich statusu (krajowe lub międzynarodowe 

podmioty badawcze).   

4 – bardzo dobry.  Punkty zostaną 

przydzielone za innowacyjność 

produktu(ów) (towaru lub usługi), 

procesu(ów) lub rozwiązania(ń) z 

uwzględnieniem poziomu 

międzynarodowego oraz wynikająca z 

przeprowadzanych samodzielnie przez 

TAK Punktacja: od 0 

do 5  



wnioskodawcę prac B+R.   

3 – dobry. Punkty zostaną przydzielone za 

innowacyjność produktu(ów) (towaru lub 

usługi), procesu(ów) lub rozwiązania(ń) z 

uwzględnieniem poziomu krajowego oraz 

współpraca wnioskodawcy na rzecz 

opracowania skonkretyzowanej 

innowacyjności z polskim światem nauki 

(uczelnie wyższe, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze). 

2 – przeciętny. Punkty zostaną przydzielone 

za innowacyjność produktu(ów) (towaru lub 

usługi), procesu(ów) lub rozwiązania(ń) z 

uwzględnieniem poziomu krajowego oraz 

wynikająca z przeprowadzanych 

samodzielnie przez wnioskodawcę prac 

B+R.  

1 – niskim.  Punkty zostaną przydzielone za 

innowacyjność produktu(ów) (towaru lub 

usługi), procesu(ów) lub rozwiązania(ń) z 

uwzględnieniem poziomu krajowego bez 

występowania innowacyjność wynikającej 

ze współpracy wnioskodawcy ze światem 

nauki (uczelnie wyższe, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze) lub wynikającej z 

przeprowadzanych samodzielnie przez 

wnioskodawcę prac B+R.  

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przydzielone jeśli wnioskodawca nie spełni 

żadnego z powyższych kryteriów oceny 

wniosku. 

Rada Programowa Inkubatora będzie 

oceniać powyższe kryteria na podstawie 

podręcznika “Oslo”, kolportowanego przez 

Główny Urząd Statystyczny.  

Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium  

2 Potencjał rynkowy rezultatów 

projektu 

  Zostanie przeprowadzona pogłębiona 

analiza potencjału rynkowego rezultatów 

projektów. Za analizę będzie odpowiadała 

Rada Programowa Inkubatora. Ponadto 

ocenie podlega potencjał rynkowy 

końcowego rezultatu projektu, tj. produktu 

(towaru lub usługi), procesu lub rozwiązania 

przedstawionego we wniosku o grant jako 

rezultat projektu. Ocena potencjału 

rynkowego ma charakter 

wielopłaszczyznowy i odbywa się poprzez 

TAK Punktacja: od 0 

do 5 



udzielenie odpowiedzi na pytania w 

poniższych zakresach:  

1) Czy zaproponowany rezultat projektu 

odpowiada na zidentyfikowane 

zapotrzebowanie rynkowe (prawidłowa 

ocena rynku i potencjalnych klientów)?  

2) Czy zaproponowany rezultat projektu nie 

stanowi powielenia już istniejących 

rozwiązań?  

3) Czy potencjalny obszar oddziaływania 

rezultatu projektu ma zasięg co najmniej 

krajowy (tj. czy przedstawiono realne szanse 

zaistnienia rezultatu projektu na rynku 

ogólnopolskim)?  

4) Czy rezultat projektu ma charakter 

uniwersalny, tj. czy posiada cechy, które 

umożliwiają jego dalszą adaptację do 

nowych celów, nieopisanych w projekcie (tj. 

czy specyfika danego rezultatu projektu nie 

wymusza jego stosowania w ścisłym, 

ograniczonym zakresie opisanym w 

projekcie)?  

5) Czy przewidywany czas wprowadzenia 

rezultatu projektu na rynek i przewidywany 

czas utrzymywania się atrakcyjności 

rezultatu projektu na rynku jest na tyle długi, 

aby możliwe było uznanie zasadności 

realizacji projektu w kontekście zmienności 

uwarunkowań rynkowych w danej 

dziedzinie/branży? Ocena dokonywana jest 

w skali od 0 do 5, przy czym liczba 

przyznanych punktów oznacza, że projekt 

spełnia dane kryterium w stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przyznane 

jeśli projekt wnioskodawcy będzie 

uwzględniał powyższe kryteria w wymiarze 

odpowiedzi na pytania  1), 2), 3), 4), 5).   

4 – bardzo dobry. Punkty zostaną przyznane 

jeśli projekt wnioskodawcy będzie 

uwzględniał powyższe kryteria w wymiarze 

odpowiedzi na pytania   2), 3), 4), 5).  

3 – dobry. Punkty zostaną przyznane jeśli 

projekt wnioskodawcy będzie uwzględniał 

powyższe kryteria w wymiarze odpowiedzi 

na pytania  3), 4), 5).  

2 – przeciętny. Punkty zostaną przyznane 

jeśli projekt wnioskodawcy będzie 

uwzględniał powyższe kryteria w wymiarze 

odpowiedzi na pytania  4), 5).  



1 – niskim. Punkty zostaną przyznane jeśli 

projekt wnioskodawcy będzie uwzględniał 

powyższe kryteria w wymiarze odpowiedzi 

na pytanie 5).  

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przyznane jeśli wnioskodawca nie 

uwzględni powyższych kryteriów we 

wniosku.  

Rada Programowa Inkubatora będzie 

oceniać poprawność powyższych kryteriów 

na podstawie podręcznika “Oslo”, 

kolportowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz na podstawie wyliczonej 

przez wnioskodawcę we wniosku  

wskaźnika zaktualizowanej wartości netto 

dla inwestycji (NPV – Net Present Value) 

oraz analizy progu rentowności (BEP – 

break even point). 

Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium.  

3 Potencjał wnioskodawcy do 

realizacji przedsięwzięcia 

  Ocenie podlega potencjał wnioskodawcy 

oraz stopień i zakres zaangażowania 

posiadanych zasobów kadrowych, 

technicznych, organizacyjnych. Potencjał 

(zasoby) kadrowy wnioskodawcy 

planowany do wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które zostaną 

zaangażowane do realizacji projektu, ich 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

oraz branżowe, planowane funkcje i zadania, 

dotychczasowe sukcesy, motywacja do 

prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej) są wystarczające do 

osiągnięcia rezultatów projektu. Ponadto 

Rada Programowa Inkubatora oceni czy 

podczas I etapu realizacji inkubacji, 

wnioskodawca zwiększył swój potencjał . 

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, 

przy czym liczba przyznanych punktów 

oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w 

stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przydzielone 

w oparciu o wskazanie kwalifikacji osób 

predysponowanych do realizacji projektu 

przez wnioskodawcę, które będą 

uwzględniać wielkość zespołu od 2 do 4 

osób, wyższe wykształcenie, minimum 5 

letnie doświadczenie zawodowe lub 

TAK Punktacja: od 0 

do 5 



branżowe wpisujące się w charakterystykę 

wniosku, wskazanie skonkretyzowanego 

koordynatora działań przy wniosku z 

uwzględnieniem jego kwalifikacji lidera 

zespołu (minimum rok doświadczenia na 

podobnym stanowisku).   

4 – bardzo dobry.  Punkty zostaną 

przydzielone w oparciu o wskazanie 

kwalifikacji osób predysponowanych do 

realizacji projektu przez wnioskodawcę, 

które będą uwzględniać wielkość zespołu od 

1 do 3 osób, wyższe wykształcenie, 3 - 4 

letnie doświadczenie zawodowe lub 

branżowe wpisujące się w charakterystykę 

wniosku, wskazanie skonkretyzowanego 

koordynatora działań przy wniosku z 

uwzględnieniem jego kwalifikacji lidera 

zespołu (minimum rok doświadczenia na 

podobnym stanowisku).   

3 – dobry. Punkty zostaną przydzielone w 

oparciu o wskazanie kwalifikacji osób 

predysponowanych do realizacji projektu 

przez wnioskodawcę, które będą 

uwzględniać wielkość zespołu od 1 do 2 

osób, wyższe wykształcenie, 2 - 3 letnie 

doświadczenie zawodowe lub branżowe 

wpisujące się w charakterystykę wniosku, 

wskazanie skonkretyzowanego 

koordynatora działań przy wniosku z 

uwzględnieniem jego kwalifikacji lidera 

zespołu (minimum rok doświadczenia na 

podobnym stanowisku). 

2 – przeciętny. Punkty zostaną przydzielone 

w oparciu o wskazanie kwalifikacji osoby 

predysponowanej do realizacji projektu 

przez wnioskodawcę, wyższe wykształcenie, 

1 - 2 letnie doświadczenie zawodowe lub 

branżowe wpisujące się w charakterystykę 

wniosku. 

1 – niskim.  Punkt zostanie przydzielony w 

oparciu o wskazanie kwalifikacji osoby 

predysponowanej do realizacji projektu 

przez wnioskodawcę, wykształcenie średnie 

lub wyższe, minimum roczne doświadczenie 

zawodowe lub branżowe wpisujące się w 

charakterystykę wniosku. 

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przyznane jeśli żadne z powyższych 

kryteriów nie zostanie przez wnioskodawcę 



spełnione. 

 Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium 

4 Ocena potencjału biznesu (w tym 

model biznesowy) w zakresie 

rentowności i skalowania.  

  Ocenie podlega prawidłowość 

metodologiczna przygotowania Biznes 

Planu opisującego przedsięwzięcie objęte 

grantem. Oceniający w niniejszym 

kryterium poddadzą ocenie ponadto: 

racjonalność zaproponowanego modelu 

biznesowego, również w ujęciu 

finansowym, potencjał komercjalizacji (w 

tym analizę rynku, występowanie 

potencjalnych zainteresowanych rezultatami 

przedsięwzięcia, przeprowadzenie fazy 

pilotażu, przeprowadzenie pierwszych 

działań wdrożeniowych, sprzedaż 

produktów, towarów lub usług), potencjał do 

skalowania przedsięwzięcia. Weryfikacji 

podlegać będą również przygotowane 

prognozy finansowe (czy założenia do 

prognozy finansowej są wiarygodne, realne, 

racjonalne i mają uzasadnienie w opisie 

założeń projektu). Ocena dokonywana jest 

na podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawcę dokumentów i informacji 

oraz prognozy finansowej na okres realizacji 

projektu i okres trwałości projektu (12 

miesięcy od zakończenia). Rada 

Programowa Inkubatora określi czy 

potencjał biznesowy Start up’u podczas 

trwania I etapu inkubacji wzrósł co będzie 

wliczało się do jego oceny przystąpienia do 

II etapy realizacji Projektu..   Ocena 

dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy 

czym liczba przyznanych punktów oznacza, 

że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca wykaże potencjał 

skalowania przedsięwzięcia za 

pośrednictwem “skali Likerta”, zaprezentuje 

fazy pilotażu przedsięwzięcia, prognozę 

finansową, uwzględni okres trwałości 

projektu wynoszący 12 miesięcy od jego 

zakończenia, zaprezentuje pierwsze 

działania wdrożeniowe usługi lub towaru.      

4 – bardzo dobry. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca, zaprezentuje fazy 

pilotażu przedsięwzięcia, prognozę 

TAK Punktacja: od 0 

do 5 



finansową, uwzględni okres trwałości 

projektu wynoszący 12 miesięcy od jego 

zakończenia, zaprezentuje pierwsze 

działania wdrożeniowe usługi lub towaru.   

3 – dobry. Punkty zostaną przyznane jeśli 

wnioskodawca zaprezentuje prognozę 

finansową, uwzględni okres trwałości 

projektu wynoszący 12 miesięcy od jego 

zakończenia, zaprezentuje pierwsze 

działania wdrożeniowe usługi lub towaru.   

2 – przeciętny. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca uwzględni okres 

trwałości projektu wynoszący 12 miesięcy 

od jego zakończenia, zaprezentuje pierwsze 

działania wdrożeniowe usługi lub towaru.  

1 – niskim. Punkt zostanie przyznany jeśli 

wnioskodawca zaprezentuje pierwsze 

działania wdrożeniowe usługi lub towaru.  

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przyznane jeśli żadne z powyższych 

kryteriów nie zostanie przez wnioskodawcę 

spełnione.    

Rada Programowa Inkubatora będzie 

oceniać poprawność powyższych kryteriów 

na podstawie podręcznika “Oslo”, 

kolportowanego przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz na podstawie wyliczonej 

przez wnioskodawcę we wniosku  

wskaźnika zaktualizowanej wartości netto 

dla inwestycji (NPV – Net Present Value) 

oraz analizy progu rentowności (BEP – 

break even point). Ponadto wnioskodawca 

powinien podać prognozowaną cenę 

produktu (wyrobu lub usługi) oraz wskazać 

podstawę, na jakiej oparł swoją kalkulację 

(np. własne badania rynkowe na 

reprezentatywnej grupie klientów). Tam, 

gdzie to możliwe, powinien również 

wskazać ceny produktów porównywalnych 

oraz uzasadnić, że cena produktu zapewnia 

generowanie przychodów, niezbędnych do 

utrzymania projektu w okresie trwałości.   

Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium.  

5 Analiza konkurencyjności 

wnioskodawcy i przedsięwzięcia 

wobec innych uczestników Projektu 

  Ocenie podlega zdolność wnioskodawcy do 

zbudowania, wykorzystania i podtrzymania 

potencjału przedsięwzięcia do oferowania 

produktów (towarów i usług), procesów lub 

TAK Punktacja: od 0 

do 5 



rozwiązań na lepszych od konkurencji 

warunkach cenowych i pozacenowych w 

odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby 

klientów. Oceniający zweryfikują czy 

Wnioskodawca określił zestaw cech 

produktu (towaru lub usługi) procesu lub 

rozwiązania w stosunku do cech oferty 

konkurentów, wskazując na ich przewagi. 

Ponadto, ocenie będzie poddana 

konkurencyjność Wnioskodawcy 

traktowana jako sprawność w odniesieniu do 

innowacyjnego oraz efektywnego 

wykorzystania posiadanych i planowanych 

do nabycia zasobów w procesie tworzenia 

wartości dla klientów ostatecznych. 

Wskazane cechy zostaną porównane z 

innymi uczestnikami Projektu. Porównania 

dokona Rada Programowa Inkubatora  

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, 

przy czym liczba przyznanych punktów 

oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w 

stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca wykaże  zdolność do 

zbudowania, wykorzystania i podtrzymania 

potencjału przedsięwzięcia do oferowania 

produktów (towarów i usług), procesów lub 

rozwiązań na lepszych od konkurencji 

warunkach cenowych, określi 7 wskazanych 

cech proponowanego  produktu, towaru lub 

usługi oraz wykaże konkurencyjność 

traktowana jako sprawność w odniesieniu do 

innowacyjnego oraz efektywnego 

wykorzystania posiadanych i planowanych 

do nabycia zasobów w procesie tworzenia 

wartości dla klientów ostatecznych.  

4 – bardzo dobry. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca wykaże  zdolność do 

zbudowania, wykorzystania i podtrzymania 

potencjału przedsięwzięcia do oferowania 

produktów (towarów i usług), procesów lub 

rozwiązań na lepszych od konkurencji 

warunkach cenowych, określi minimum 5 ze 

wskazanych cech proponowanego  produktu, 

towaru lub usługi oraz wykaże 

konkurencyjność traktowana jako sprawność 

w odniesieniu do innowacyjnego oraz 

efektywnego wykorzystania posiadanych i 

planowanych do nabycia zasobów w 



procesie tworzenia wartości dla klientów 

ostatecznych  

3 – dobry. Punkty zostaną przyznane jeśli 

wnioskodawca wykaże  zdolność do 

zbudowania, wykorzystania i podtrzymania 

potencjału przedsięwzięcia do oferowania 

produktów (towarów i usług), procesów lub 

rozwiązań na lepszych od konkurencji 

warunkach cenowych, określi minimum 3 ze 

wskazanych cech proponowanego  produktu, 

towaru lub usługi oraz wykaże 

konkurencyjność traktowana jako sprawność 

w odniesieniu do innowacyjnego oraz 

efektywnego wykorzystania posiadanych i 

planowanych do nabycia zasobów w 

procesie tworzenia wartości dla klientów 

ostatecznych  

2 – przeciętny. Punkty zostaną przyznane 

jeśli wnioskodawca wykaże  zdolność do 

zbudowania i wykorzystania potencjału 

przedsięwzięcia do oferowania produktów 

(towarów i usług), procesów lub rozwiązań 

na lepszych od konkurencji warunkach 

cenowych, określi minimum 2 ze 

wskazanych cech proponowanego  produktu, 

towaru lub usługi oraz wykaże 

konkurencyjność traktowana jako sprawność 

w odniesieniu do innowacyjnego 

wykorzystania posiadanych i planowanych 

do nabycia zasobów w procesie tworzenia 

wartości dla klientów ostatecznych.  

1 – niskim. Punkt zostanie przyznany jeśli 

wnioskodawca wykaże  zdolność do 

zbudowania  potencjału przedsięwzięcia do 

oferowania produktów (towarów i usług), 

procesów lub rozwiązań na lepszych od 

konkurencji warunkach cenowych, określi 

minimum 2 ze wskazanych cech 

proponowanego  produktu, towaru lub 

usługi.  

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przyznane jeśli żadne z powyższych 

kryteriów nie zostanie przez wnioskodawcę 

spełnione. 

Rada Programowa Inkubatora będzie 

weryfikować powyższe kryteria na 

podstawie dokumentu wydanego przez 

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

“PLANOWANIE STRATEGICZNE JAKO 



NARZĘDZIE REALIZACJI CELÓW 

ORGANIZACJI”.  

Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium. 

 

6 Wpływ projektu na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju, o której 

mowa w art. 8 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013  

  Ocenie podlega czy projekt będzie miał 

pozytywny wpływ na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju wskazanej w art. 

8 rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013. 

Ocena wpływu na zasadę zrównoważonego 

rozwoju odbywa się poprzez odpowiedzi na 

pytania w poniższych zakresach:  

1) Zostanie zredukowana ilość odpadów lub 

część odpadów powstających podczas 

produkcji będzie mogła być przetworzona. 

2) Ograniczone zostanie zużycie energii 

i/lub surowców wykorzystywanych w 

procesie produkcyjnym.  

3) Powstanie produkt (towar lub usługa) 

proces lub rozwiązanie, którego funkcja 

będzie miała bezpośredni pozytywny 

związek z ochroną środowiska (np. 

ograniczenia zużycia energii 

elektrycznej/wody, ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia 

substancji szkodliwych dla środowiska). 

Zostanie uwzględniona pogłębiona analiza 

wskazanego zagadnienia przez Radę 

Programową Inkubatora. Wskazane 

działanie będzie wliczone do oceny oraz 

pozwoli rozpatrzyć każdy Start up z osobna. 

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, 

przy czym liczba przyznanych punktów 

oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w 

stopniu:  

5 – doskonały. Punkty zostaną przydzielone 

jeśli wnioskodawca we wniosku wykaże, że 

zostanie zredukowana ilość odpadów lub 

część odpadów powstających podczas 

produkcji będzie mogła być przetworzona o 

minimum 10% w porównaniu z metodami 

używanymi do produkcji towaru, usług, 

produktu o zbliżonej charakterystyce, o 

minimum 10% ograniczone zostanie zużycie 

energii i/lub surowców wykorzystywanych 

w procesie produkcyjnym w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce, 

TAK Punktacja: od 0 

do 5 



powstanie produkt (towar lub usługa) proces 

lub rozwiązanie, którego funkcja będzie 

miała bezpośredni pozytywny związek z 

ochroną środowiska co pozwoli zmniejszyć 

o minimum 10% zużycie energii 

elektrycznej/wody, ograniczy emisje gazów 

cieplarnianych, ograniczy zużycie substancji 

szkodliwych dla środowiska w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce.       

4 – bardzo dobry. Punkty zostaną 

przydzielone jeśli wnioskodawca we 

wniosku wykaże, że zostanie zredukowana 

ilość odpadów lub część odpadów 

powstających podczas produkcji będzie 

mogła być przetworzona o minimum 10% w 

porównaniu z metodami używanymi do 

produkcji towaru, usług, produktu o 

zbliżonej charakterystyce, o minimum 5% 

ograniczone zostanie zużycie energii i/lub 

surowców wykorzystywanych w procesie 

produkcyjnym w porównaniu z metodami 

używanymi do produkcji towaru, usług, 

produktu o zbliżonej charakterystyce, 

powstanie produkt (towar lub usługa) proces 

lub rozwiązanie, którego funkcja będzie 

miała bezpośredni pozytywny związek z 

ochroną środowiska co pozwoli zmniejszyć 

o minimum 5% zużycie energii 

elektrycznej/wody, ograniczy emisje gazów 

cieplarnianych, ograniczy zużycie substancji 

szkodliwych dla środowiska w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce. 

3 – dobry. Punkty zostaną przydzielone jeśli 

wnioskodawca we wniosku wykaże, że 

zostanie zredukowana ilość odpadów lub 

część odpadów powstających podczas 

produkcji będzie mogła być przetworzona o 

minimum 5% w porównaniu z metodami 

używanymi do produkcji towaru, usług, 

produktu o zbliżonej charakterystyce, o 

minimum 5% ograniczone zostanie zużycie 

energii i/lub surowców wykorzystywanych 

w procesie produkcyjnym w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce, 

powstanie produkt (towar lub usługa) proces 

lub rozwiązanie, którego funkcja będzie 



miała bezpośredni pozytywny związek z 

ochroną środowiska co pozwoli zmniejszyć 

o minimum 5% zużycie energii 

elektrycznej/wody, ograniczy emisje gazów 

cieplarnianych, ograniczy zużycie substancji 

szkodliwych dla środowiska w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce.  

2 – przeciętny. Punkty zostaną przydzielone 

jeśli wnioskodawca we wniosku wykaże, że 

o minimum 5% ograniczone zostanie 

zużycie energii i/lub surowców 

wykorzystywanych w procesie 

produkcyjnym w porównaniu z metodami 

używanymi do produkcji towaru, usług, 

produktu o zbliżonej charakterystyce, 

powstanie produkt (towar lub usługa) proces 

lub rozwiązanie, którego funkcja będzie 

miała bezpośredni pozytywny związek z 

ochroną środowiska co pozwoli zmniejszyć 

o minimum 5% zużycie energii 

elektrycznej/wody, ograniczy emisje gazów 

cieplarnianych, ograniczy zużycie substancji 

szkodliwych dla środowisk aw porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce.   

1 – niskim. Punkt zostanie przydzielony jeśli 

wnioskodawca we wniosku wykaże, że o 

minimum 5% ograniczone zostanie zużycie 

energii i/lub surowców wykorzystywanych 

w procesie produkcyjnym w porównaniu z 

metodami używanymi do produkcji towaru, 

usług, produktu o zbliżonej charakterystyce.   

0 – niedostatecznym. Punkty nie zostaną 

przyznane jeśli żadne z powyższych 

kryteriów nie zostanie przez wnioskodawcę 

spełnione. 

Rada Programowa Inkubatora zweryfikuje 

powyższe kryterium na podstawie 

przesłanego wniosku przez wnioskodawcę w 

oparciu o art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

oraz zweryfikuje źródło w kontekście 

ochrony środowiska, danych produkcji przez 

konkurencyjny podmiot, towaru, usługi, 

produktu o zbliżonej charakterystyce.   

Dopuszczalna jest poprawa formularza 

rekrutacyjnego w zakresie informacji 

weryfikowanych w ramach kryterium. 



 

Łączna punktacja możliwa do uzyskania z arkusza weryfikacji formalnej oraz merytorycznej 35 

Start up zakwalifikuje się do otrzymania grantu, a tym samym zakwalifikuje się do II etapu jeśli  uzyska co najmniej,  po zsumowaniu 

30 punktów z poszerzonej analizy zakwalifikowanych Start up’ów, dokonanej przez Radę Programowa Inkubatora.   

*- Rada Programowa Inkubatora pod uwagę będzie brać przede wszystkim okoliczności adaptacji Start Up’u podczas trwania I etapu 

inkubacji. W swojej ocenie będzie bazować na materiałach już wytworzonych przez Wnioskodawcę (wniosek etc.) oraz na zasobach 

skonstruowanych  oraz wytworzonych podczas oferowanych usług doradczych.  

 

 

 

Wniosek spełnia wszystkie kryteria 

weryfikacji 

     

Imię i nazwisko osoby weryfikującej   

Data i podpis osoby weryfikującej    

Data i podpis przewodniczącego Rady Programowej 

Inkubatora 

  

 

 

 


