ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU NABORU ORAZ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO ”S5 - AKCELERATOR TECHNOLOGII 5G”
Kryteria formalne oraz merytoryczne – sposób oceny i przyznawania punktów - Etap I (inkubacja) oraz Etap II (akceleracja główna)

Kryteria formalne - Ocena Aplikujących do udziału w I Etapie Programu (Inkubacja)
LP
1.

Kryterium
Kwalifikowalność
Aplikującego w
naborze

lub

Sposób oceny kryterium
Czy Aplikujący jest:
1.1. mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz definicji zawartej w Załączniku I rozporządzenia
651/2014 i znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (tj. od daty rejestracji nie upłynęło więcej niż 22 miesiące) oraz na
dzień złożenia Aplikacji prowadzi działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru) na
terytorium województwa łódzkiego
lub
1.2. mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz definicji zawartej w Załączniku I rozporządzenia
651/2014 i znajduje się we wczesnej fazie rozwoju (tj. od daty rejestracji nie upłynęło więcej niż 22 miesiące)i w przypadku
uzyskania rekomendacji przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Programie deklaruje prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie województwa łódzkiego (potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru lub potwierdzenia
złożenia wniosku o wpis, o którym mowa powyżej), które rozpocznie się w ciągu 14 dni od uzyskania rekomendacji, pod
rygorem wykluczenia z udziału w Programie
lub
1.3. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która w przypadku uzyskania rekomendacji przez Komisję
Rekrutacyjną do udziału w Programie deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium województwa
łódzkiego (potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru lub potwierdzenia złożenia wniosku o wpis, o którym
mowa powyżej) zarejestrowanej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania rekomendacji, pod rygorem wykluczenia z udziału w
Programie;
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego oraz w przypadku MŚP na podstawie dokumentów
rejestrowych lub dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru

Spełnia/ Nie spełnia
Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

2.

4.

Niepodleganie
wykluczeniu z
ubiegania się o
dofinansowanie
Charakterystyka
działalności

5.

Posiadanie pełni
praw do
zgłoszonego
projektu

6.

Zgodność
poziomu i
wnioskowanej
kwoty
dofinansowania
z regulaminem
naboru

7.

Zakaz
podwójnego
finansowania

8.

Regionalne
Inteligentne
Specjalizacje

Przed zawarciem umowy akceleracyjnej dokonana zostanie weryfikacja spełniania powyższych warunków, w
szczególności w oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator
Technologii 5G.
Czy Aplikujący nie podlega wykluczeniu z ubiegania się dofinansowanie o którym mowa w Rozdziale III, pkt 2, pkt.3
Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator Technologii 5G.

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy charakterystyka działalności nie znajduje się na liście wykluczonych z możliwości wsparcia w ramach udzielania
pomocy de minimis zgodnie z dokumentacją konkursową RPO WŁ 2014-2020, Działanie 2.1.2. oraz o której mowa w
rozdziale III, pkt 2 Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator Technologii 5G
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy Aplikujący Posiada wyłączne prawo do zgłoszonego Projektu, który chce rozwijać w Programie i jest uprawniony do
rozporządzania pełnią praw do zgłoszonego Projektu we własnym imieniu, a Projekt lub jego elementy są wolne od
wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotu trzeciego, nie są obciążone żadnymi
prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, ani też,
nie istnieje co do nich zobowiązanie do zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym
całości lub części Projektu, ani nie zawarto w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożono oferty osobom trzecim.
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy wnioskowana kwota nie przekracza limitu na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa w
okresie trzech lat podatkowych oraz 100 tys. EUR dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarów w okresie trzech lat podatkowych
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Aplikującego (dotyczy Aplikujących którzy złożyli
aplikację jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) w formie załącznika (podpisany skan) do Aplikacji dotyczącej
pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
Aplikujący nie uzyskał dofinansowania tego samego projektu mającego być przedmiotem umowy akceleracyjnej lub
nie uzyskał innej pomoc ze środków publicznych na ten sam projekt w zakresie wydatków wskazanych w Aplikacji
(zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków i usług).
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy Aplikujący wybrał minimum jedną Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Łódzkiego wymienioną w
Załączniku 4 do Regulaminu Naboru

Możliwość przesłania poprawek

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

Możliwość przesłania poprawek

będzie

Województwa
Łódzkiego
Brak powiązań z
ŁSSE S.A.

9.

10.

Zapoznanie się i
akceptacja bez
zastrzeżeń
regulaminu
naboru oraz
programu
akceleracyjnego
S5 - Akcelerator
technologii 5G”

Kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych w Aplikacji
Czy Aplikujący nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A zgodnie z definicją
powiązań zawartą w Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator Technologii 5G?

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy Aplikujący zapoznał się i zaakceptował bez zastrzeżeń Regulamin naboru oraz programu akceleracyjnego S5 Akcelerator technologii 5G

Niespełnienie
skutkować
odrzuceniem Aplikacji

będzie

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego

Kryteria merytoryczne - ocena Aplikujących do udziału w I Etapie Programu (Inkubacja)

Kryterium

Innowacyjność dopasowanie i
wykorzystanie
technologii 5G
(punkty 0-5) kryterium dostępu
(jeżeli Aplikujący
otrzyma mniej niż 3
punkty od Komisji

Opis kryterium

Sposób oceny kryterium

Krok 2 - Ocena merytoryczna/ Kryterium merytoryczne - dostępu
0 pkt - brak realności wdrożenia,
1 pkt - projekt posiada potencjał do wdrożenia
rozumiany jako możliwość jego dostosowania i
Realność wdrożenia obejmujące: etap rozwoju
adaptacji w taki sposób aby wdrożenie było
projektu, czy w Polsce istnieje odbiorca technologii możliwe
proponowanego projektu, czy istnieje technologia
2 pkt - projekt może być wdrożony
pozwalająca na wdrożenie projektu

Maksymalna liczba
punktów

Minimalna wymagana
średnia arytmetyczna
liczba punktów
otrzymanych od Komisji
Rekrutacyjnej

2

3

Rekrutacyjnej
aplikacja zostanie
odrzucona)

Zastosowanie projektu w odniesieniu do
wykorzystania technologii 5G z przykładem użycia
w przedsiębiorstwach

Opis doświadczenia i znajomość branży przez
Aplikującego w której tworzone jest rozwiązanie

0 pkt - brak zastosowania,
1 pkt - projekt posiada potencjał do
zastosowania rozumiany jako możliwość jego
dostosowania i adaptacji w taki sposób aby
zastosowanie w technologii 5G było możliwe
2 pkt - projekt może być zastosowany

0-pkt - Aplikujący nie posiada doświadczenia/
znajomości branży ,
1pkt - - Aplikujący posiada doświadczenia/
znajomości branży

2

1
5

RAZEM Maksymalna liczba punktów
Krok 3 - Ocena merytoryczna formularza/ Pozostałe kryteria merytoryczne
0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem/ kompetencjami z zakresu
Opis członka zespołu z doświadczeniem/
programowania,
kompetencjami z zakresu programowania
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
Zespół (punkty 0-5)
programowania
Opisy wszystkich
0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
członków zespołu
doświadczeniem/ kompetencjami z zakresu
(punkty
Opis członka zespołu z doświadczeniem/
telekomunikacji ,
przyznawane za
kompetencjami z zakresu telekomunikacji
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
zespół
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
interdyscyplinarny
telekomunikacji
przy czym muszą to
0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
być różne osoby)
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
Opis członka zespołu z doświadczeniem/
sprzedaży,
kompetencjami z zakresu sprzedaży
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
sprzedaży

1

1

1

2

Opis członka zespołu z doświadczeniem/
kompetencjami z zakresu marketingu

Opis członka zespołu z doświadczeniem/
kompetencjami z zakresu zarządzania projektami

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
marketingu,
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
marketingu
0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
zarządzania projektami,
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
zarządzania projektami

1

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował podmiotów
Zdefiniowanie podmiotów konkurencyjnych
konkurencyjnych,
oferujących takie same lub podobne rozwiązanie z
1 pkt - Aplikujący zdefiniował podmioty
uzasadnieniem
konkurencyjne

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował podmiotów
konkurencyjnych,
1 pkt - Aplikujący zdefiniował podmioty
konkurencyjne

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował przewag nad
konkurencją ,
1 pkt - Aplikujący zdefiniował przewagi nad
konkurencją

1

Konkurencyjność
proponowanego
rozwiązania (punkty
Zdefiniowanie podmiotów konkurencyjnych, które
0-3) Opis
mogą w szybkim tempie zaabsorbować technologię
podmiotów
konkurencyjnych 5G/ do swoich potrzeb z uzasadnieniem
oraz przewagi
konkurencyjne
Zdefiniowanie przewagi zgłaszanego rozwiązania
nad konkurencją z uzasadnieniem

Model biznesowy
przedsięwzięcia
Opis innych obecnych i planowanych źródeł
oraz strategia "go finansowania (np. klienci, inwestor, środki własne,
to marekt" (punkty itp.)
0-5)

0 - Aplikujący nie posiada innych źródeł
finansowania (np. klienci, inwestor, środki
własne),
2 pkt. - Aplikujący posiada inne źródła
finansowania (np. klienci, inwestor, środki
własne)

2

1

2

0 pkt - brak rynku docelowego i zdefiniowanego
popytu,
1 pkt - rynek docelowy istnieje lub istnieje popyt

1

Strategia "go to market" dla projektu (w jaki sposób
będzie sprzedawany produkt, jaka będzie
stosowana strategia cenowa, jakie będą
wykorzystywane kanały dystrybucji oraz jakie będą
zastosowane narzędzie promocji)

0 pkt - brak zdefiniowanej strategii,
1 pkt. - zdefiniowanie strategii uwzgledniające
strategię cenowa, kanały dystrybucji, narzędzia
promocji

1

Otoczenie prawne w Polsce

0 - istnieją regulacje prawne, które mogą
utrudniać wdrożenie projektu,
1 pkt - brak regulacji prawnych które mogą
utrudniać wdrożenie projektu

1

0 pkt - pomoc nie wpłynie realnie na prace w
celu stworzenia nowego produktu/usługi lub
jego/ich ulepszenie/ koszty nie są związane z
realizacją projektu.
4 pkt – pomoc wpłynie realnie na stworzenie
nowego produktu/usługi lub jego/ich ulepszenie,
koszty są związane z realizacją tego projektu.

4

RAZEM Maksymalna liczba punktów

17

Opis rynku docelowego dla którego tworzone jest
rozwiązanie (w oparciu o raporty/ analizy należy
przedstawić obecną sytuację branży i
przewidywane trendy rozwojowe)

Planowane
działania oraz
budżet na realizację
Opis proponowanych działań i wydatków w etapie
projektu wraz z
inkubacji wraz z podziałem na źródła finansowania
opisem wydatków/
etap inkubacji
(punkty 0-4)

Akcelerator dopuszcza
możliwość negocjacji w
trakcie procesu naboru

8

Kryteria formalne - Ocena Aplikujących do udziału w II Etapie Programu (akceleracja główna)
LP
1.

Kryterium
Kwalifikowalność Aplikującego w
naborze

Sposób oceny kryterium
Czy Aplikujący jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich oraz definicji zawartej w Załączniku I rozporządzenia 651/2014 oraz na
dzień złożenia Aplikacji prowadzi działalność gospodarczą (potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru) na terytorium województwa łódzkiego

Spełnia/ Nie spełnia
Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego oraz dokumentów
rejestrowych. Aplikujący jest zobowiązany również do złożenia oświadczenia o statusie
MŚP.

2.

Niepodleganie wykluczeniu z
ubiegania się o dofinansowanie

Przed zawarciem umowy akceleracyjnej dokonana zostanie weryfikacja spełniania
powyższych warunków, w szczególności w oparciu o dane zawarte w oświadczeniu MŚP.
Czy Aplikujący nie podlega wykluczeniu z ubiegania się dofinansowanie o którym mowa
w Rozdziale III, pkt 2, pkt.3 Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 Akcelerator Technologii 5G.

Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
3.

Posiadanie pełni praw do
zgłoszonego projektu

4.

Zgodność poziomu i
wnioskowanej kwoty
dofinansowania z regulaminem
naboru

Czy Aplikujący posiada wyłączne prawo do zgłoszonego Projektu, który chce rozwijać w
Programie i jest uprawniony do rozporządzania pełnią praw do zgłoszonego Projektu we
własnym imieniu, a Projekt lub jego elementy są wolne od wszelkich obciążeń prawnych,
zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotu trzeciego, nie są obciążone żadnymi
prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte w
postępowaniu egzekucyjnym, ani też, nie istnieje co do nich zobowiązanie do zbycia lub
obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym całości lub części
Projektu, ani nie zawarto w tym zakresie umowy przedwstępnej, ani nie złożono oferty
osobom trzecim.
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy wnioskowana kwota nie przekracza limitu na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla
jednego przedsiębiorstwa w okresie trzech lat podatkowych oraz 100 tys. EUR dla jednego
przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu
towarów w okresie trzech lat podatkowych;

Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Możliwość przesłania poprawek

5.

Zakaz podwójnego finansowania

6.

Brak powiązań z ŁSSE

7.

Zapoznanie się i akceptacja bez
zastrzeżeń regulaminu naboru
oraz programu akceleracyjnego
S5 - akcelerator technologii 5G

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Aplikującego w
formie załącznika (podpisany skan) do Aplikacji dotyczącej pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Aplikujący nie uzyskał dofinansowania tego samego projektu mającego być przedmiotem
umowy akceleracyjnej (z wyłączeniem projektu zgłoszeniowego w Programie w ramach
etapu inkubacji) lub nie uzyskał innej pomocy ze środków publicznych na ten sam projekt
w zakresie wydatków wskazanych w budżecie (zakaz podwójnego finansowania tych
samych wydatków i usług).
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy Aplikujący nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z ŁSSE zgodnie z definicją
powiązań zawartą w Regulaminu Naboru oraz Programu Akceleracyjnego S5 - Akcelerator
Technologii 5G?
Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego
Czy Aplikujący zapoznał się i zaakceptował regulaminu naboru oraz programu
akceleracyjnego ”s5 - akcelerator technologii 5G

Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Niespełnienie skutkować będzie
odrzuceniem Aplikacji

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Aplikującego

Kryteria merytoryczne - ocena Aplikujących do udziału w II Etapie Programu (akceleracja główna)

Kryterium

Opis kryterium

Sposób oceny kryterium

Krok 2 - Ocena merytoryczna formularza
Innowacyjność - dopasowanie i
0 pkt - brak realności wdrożenia,
wykorzystanie technologii 5G Realność wdrożenia obejmujące: etap rozwoju projektu,
1 pkt - projekt posiada potencjał do wdrożenia
(punkty 0-5)
czy w Polsce istnieje odbiorca technologii proponowanego rozumiany jako możliwość jego dostosowania i

Maksymalna liczba punktów od
każdego członka Komisji
Rekrutacyjnej

2

projektu, czy istnieje technologia pozwalająca na
wdrożenie projektu

Zastosowanie projektu w odniesieniu do wykorzystania
technologii 5G z przykładem użycia przedsiębiorstwach

Zespół (punkty 0-5) - Opisy
wszystkich członków zespołu
(punkty przyznawane za zespół
interdyscyplinarny przy czym
muszą to być różne osoby)

adaptacji w taki sposób aby wdrożenie było
możliwe
2 pkt - projekt może być wdrożony
0 pkt - brak zastosowania,
1 pkt - projekt posiada potencjał do
zastosowania rozumiany jako możliwość jego
dostosowania i adaptacji w taki sposób aby
zastosowanie w technologii 5G było możliwe
2 pkt - projekt może zastosowany

2

Opis doświadczenia i znajomość branży przez
Aplikującego w której tworzone jest rozwiązanie

0-pkt - Aplikujący nie posiada doświadczenia/
znajomości branży
1pkt - - Aplikujący posiada doświadczenia/
znajomości branży

1

Opis członka zespołu z doświadczeniem/ kompetencjami
z zakresu programowania

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem/ kompetencjami z zakresu
programowania
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
programowania

1

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem/ kompetencjami z zakresu
Opis członka zespołu z doświadczeniem/ kompetencjami z telekomunikacji
zakresu telekomunikacji
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
telekomunikacji

1

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
Opis członka zespołu z doświadczeniem/ kompetencjami z sprzedaży,
zakresu sprzedaży
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
sprzedaży

1

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
marketingu ,
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
marketingu

1

0 pkt - w zespole nie znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
Opis członka zespołu z doświadczeniem/ kompetencjami z zarządzania projektami,
zakresu zarządzania projektami
1 pkt. - w zespole znajduje się osoba z
doświadczeniem,/ kompetencjami z zakresu
zarządzania projektami

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował podmiotów
konkurencyjnych,
1 pkt - Aplikujący zdefiniował podmioty
konkurencyjne

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował podmiotów
konkurencyjnych,
1 pkt - Aplikujący zdefiniował podmioty
konkurencyjne

1

0 pkt - Aplikujący nie zdefiniował przewag nad
konkurencją ,
1 pkt - Aplikujący zdefiniował przewagi nad
konkurencją

1

Opis członka zespołu z doświadczeniem/ kompetencjami
z zakresu marketingu

Zdefiniowanie podmiotów konkurencyjnych oferujących
takie same lub podobne rozwiązanie z uzasadnieniem
Konkurencyjność
proponowanego rozwiązania Zdefiniowanie podmiotów konkurencyjnych, które mogą w
(punkty 0-3) Opis podmiotów szybkim tempie zaabsorbować technologię 5G do swoich
konkurencyjnych oraz przewagi potrzeb z uzasadnieniem
konkurencyjne
Zdefiniowanie przewagi zgłaszanego rozwiązania nad
konkurencją z uzasadnieniem

Opis innych obecnych i planowanych źródeł finansowania
(np. klienci, inwestor, środki własne, itp.)

Model biznesowy
przedsięwzięcia oraz strategia
"go to marekt" (punkty 0-5)

Budżet na realizację projektu
wraz z opisem wydatków oraz
planowanych działań etapie
akceleracji głównej (punkty 010)

0 - Aplikujący nie posiada innych źródeł
finansowania (np. klienci, inwestor, środki
własne),
2 pkt. - Aplikujący posiada inne źródła
finansowania ((np. klienci, inwestor, środki
własne)

2

Opis rynek docelowego dla którego tworzone jest
0 pkt - brak rynku docelowego i zdefiniowanego
rozwiązanie (w oparciu o raporty/ analizy należy
popytu,
przedstawić obecną sytuację branży i przewidywane trendy
1 pkt - rynek docelowy istnieje lub istnieje popyt
rozwojowe)

1

Strategia "go to market" dla projektu (w jaki sposób będzie
sprzedawany produkt, jaka będzie stosowana strategia
cenowa, jakie będą wykorzystywane kanały dystrybucji
oraz jakie będą zastosowane narzędzie promocji)

0 pkt - brak zdefiniowanej strategii,
1 pkt. - zdefiniowanie strategii uwzgledniające
strategię cenowa, kanały dystrybucji, narzędzia
promocji

1

Otoczenie prawne w Polsce

0 - istnieją regulacje prawne, które mogą
utrudniać wdrożenie projektu,
1 pkt - brak regulacji prawnych które mogą
utrudniać wdrożenie projektu

1

Opis proponowanych działań i wydatków w etapie
akceleracji głównej wraz z podziałem na źródła
finansowania

0 pkt - pomoc nie wpłynie realnie na pracę w
celu stworzenia nowego produktu/usługi lub
jego/ich ulepszenie/ koszty nie są związane z
realizacją projektu. dofinansowanie ,
10 pkt - pomoc wpłynie realnie na stworzenie
nowego produktu/usługi lub jego/ich ulepszenie,
koszty są związane z realizacją tego projektu.

10

Działania podjęte przez
Aplikującego w ramach I etapu Oceniane będą prace nad działaniami w ramach rozwoju
Programu – inkubacji (punkty projektu w tym pozyskana wiedza na etapie inkubacji
1-10)

2 pkt – poszerzył zakres swojej wiedzy
3 pkt – ulepszył koncepcje projektu
2 pkt – przeprowadził pierwsze prace
koncepcyjne projektu
3 pkt – ulepszył model biznesowy

10

RAZEM Maksymalna liczba punktów

38

