Kryteria oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu Programu BroTech

1. Ocena merytoryczna wniosku prowadzona jest w oparciu o kryteria cząstkowe należące do
następujących kategorii:
1.1. Kryteria oceny procesu transferu oferowanej technologii /poszukiwanej technologii;
1.2. Kryteria oceny Brokera technologii jako dostawcy usług doradczych.
2. Ocena merytoryczna wniosku jest oceną punktową; przyjęto następujące zasady punktacji:
2.1. Stopień spełnienia danego kryterium w każdej z kategorii oceniany jest techniką pytań
kontrolnych, tzn. punkty przyznawane są na podstawie odpowiedzi na pytania
weryfikujące informacje zawarte we wniosku, dotyczące ocenianych zagadnień;
2.2. W zależności od stopnia, w jakim spełnione jest dane kryterium, przyznawane są
całkowite punkty „3”, „2”, lub „1”, przy czym ocena „3” oznacza, że kryterium jest
spełnione w największym stopniu, „2” – w średnim stopniu, a „1” – w najmniejszym
stopniu; w przypadku niespełnienia kryterium ocena wynosi „0”.
2.3. Do każdego kryterium oceny przypisane są „mnożniki” wyrażone liczbami całkowitymi,
odzwierciedlające znaczenie danego kryterium w ocenie wniosku, przy czym mnożnik
„3” – oznacza największe, mnożnik „2” średnie”, a mnożnik „1” – relatywnie
najmniejsze znaczenie kryterium.
2.4. Wynik oceny merytorycznej wniosku jest sumą liczby punktów uzyskanych z ocen
cząstkowych (według kryteriów należących do jednej kategorii), uwzględniających
stopień spełnienia poszczególnych kryteriów cząstkowych oceny (pkt. 2.2) oraz zmiennej
wartości „mnożników” służących do „wartościowania” znaczenia kryteriów (pkt. 2.3).
3. Maksymalna liczba punktów jaką wniosek o dofinansowanie w ramach Programu
BroTech może uzyskać w ocenie merytorycznej wynosi 42 pkt, w przypadku, gdy wniosek
o dofinansowanie dotyczy jednego przedsięwzięcia komercjalizacji i transferu technologii,
uwzględniającego zawarcie jednej umowy transferu technologii pomiędzy odbiorcą
i dostawcą technologii.
Uwaga:
W przypadku, gdy wniosek dotyczy 2 i 3 prowadzonych równolegle przedsięwzięć
komercjalizacji i transferu technologii, każde przedsięwzięcie oceniane jest niezależnie,
z zastosowaniem systemu punktacji obowiązującej przy ocenie procesu transferu technologii
z wykorzystaniem kryterium 1.1 (maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów jest
odpowiednio 2-krotnością lub 3-krotnością liczby 21 pkt) oraz niezmiennej oceny Brokera
technologii jako dostawcy usług doradczych z wykorzystaniem kryterium 1.2. (maksymalna
liczba możliwych do uzyskania punktów to 21 pkt).
4. Jeżeli w danej kategorii oceny (pkt 1.1. lub pkt 1.2) wniosek o dofinansowanie w ramach
Programu BroTech uzyska mniej niż połowę możliwych do zdobycia punktów zostaje
odrzucony na poziomie oceny merytorycznej.

1

SUMARYCZNA OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU
LP. CZĄSTKOWE OCENY MERYTORYCZNE WNIOSKU

Max
liczba
punktów

1

Ocena procesu transferu oferowanej technologii/poszukiwanej technologii

21

2

Ocena brokera technologii jako dostawcy usług doradczych

21

Ocena całościowa: wg kryteriów 1+2

42*

*Maksymalna liczba punktów oceny wniosku dotyczącego jednego przedsięwzięcia komercjalizacji i transferu
technologii i podpisania jednej umowy transferu technologii.

1. OCENA PROCESU TRANSFERU
OFEROWANEJ TECHNOLOGII /POSZUKIWANEJ TECHNOLOGII

LP.

Cząstkowe kryteria oceny

Ogólna ocena istotności procesu transferu technologii dla Wnioskodawcy

Mnożnik

Max.
liczba
punktów

Dotyczy wszystkich
wniosków
z TO** i TP***

1.1

Czy Wnioskodawca planujący przedsięwzięcie dotyczące transferu
technologii posiada wcześniejsze doświadczenia w tego typu
projektach, w szczególności:
 czy i w jakim stopniu zrealizowane przez Wnioskodawcę projekty
transferu technologii koncentrowały się na osiągnięciu celu
w postaci zawarcia umowy transferu technologii?
 czy i w jakim zakresie w ramach zrealizowanych projektów
Wnioskodawca korzystał z usług doradczych, w szczególności
z usług Brokerów technologii?
 czy i w jakim zakresie, z jakim rezultatem Wnioskodawca
podejmował wcześniejsze działania w celu znalezienia
odbiorcy/dostawcy opisanej we wniosku oferowanej technologii
(TO)/poszukiwanej technologii (TP)?

1

3

1.2

Czy oferowana technologia(TO)/poszukiwana technologia(TP)
reprezentuje dziedziny nauki/branże zastosowań uważane
współcześnie za perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w skali
światowej/europejskiej/krajowej?

1

3

2

Ocena czynników warunkujących (sprzyjających/utrudniających)
transfer technologii w oparciu o analizę oferowanej technologii (TO)
1.3





1.4





Czy i w jakim stopniu aspekty innowacyjności i zalety
oferowanej technologii czynią ją atrakcyjną?
Czy i w jakim stopniu stan zaawansowania oferowanej
technologii sprzyja realizacji transferu technologii?
Czy i w jakim stopniu stan ochrony praw własności oferowanej
technologii sprzyja realizacji transferu technologii?

3

9

Czy i w jakim stopniu wachlarz możliwych zastosowań
i potencjał rozwoju nowych produktów /procesów przy
wykorzystaniu oferowanej technologii czynią ją atrakcyjną dla
odbiorcy technologii?
Czy i w jakim stopniu, pożądany przez oferującego technologię
rodzaj umowy transferu technologii jest uzasadniony z punktu
widzenia odbiorcy?

2

6

Ocena czynników warunkujących (sprzyjających/utrudniających)
transfer technologii w oparciu o analizę poszukiwanej technologii (TP)
1.5

1.6

Czy i w jakim zakresie charakter wymagań technicznych i pożądane
zalety poszukiwanej technologii (przewagi techniczne i rynkowe)
mogą sprzyjać realizacji procesu transferu technologii?




Dotyczy wniosków
z TO

Czy i w jakim zakresie planowane branże wykorzystania oraz
innowacyjne produkty oparte na zastosowaniu poszukiwanej
technologii są atrakcyjne i mogą sprzyjać znalezieniu dostawcy
technologii?
Czy i w jakim stopniu pożądany przez poszukującego technologii
rodzaj umowy transferu technologii jest uzasadniony z punktu
widzenia dostawcy technologii?

Sumowanie dotyczy:
1.1+1.2 + (1.3/TO+ 1.4/TO) albo 1.1+1.2 +(1.5/TP+1.6/TP)

Dotyczy wniosków
z TP
3

9

2

6

SUMA

21

** TO - oznaczenie oferowanej technologii; ocena na podstawie informacji zawartych w części E wniosku
o dofinansowanie.
*** TP - oznaczenie poszukiwanej technologii; ocena na podstawie informacji zawartych w części F wniosku
o dofinansowanie.

3

2. OCENA BROKERA TECHNOLOGII JAKO DOSTAWCY USŁUG DORADCZYCH

LP.

Cząstkowe kryteria ocen

Mnożnik

Max.
liczba
punktów

2.1

Czy i w jaki stopniu projekty zrealizowane przez Brokera technologii
umożliwiły zebranie doświadczeń przydatnych do realizacji
przedsięwzięcia komercjalizacji i transferu technologii planowanego
przez Wnioskodawcę, z punktu widzenia:
 rodzaju i zakresu planowanych usług doradczych;
 znajomości dziedzin naukowych /branż, których dotyczy
planowany transfer technologii.

1

3

2.2

Czy kompetencje i doświadczenie Brokera technologii w świadczeniu
usług związanych z transferem technologii (charakter, zakres, sposób
świadczenia usług) są adekwatne dla zapewnienia realizacji
planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia komercjalizacji i
transferu technologii?

3

9

2.3

Czy i w jakim stopniu Broker technologii posiada kompetencje
i doświadczenie w samodzielnym świadczeniu usług doradczych
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i obrotu tymi
prawami oraz w zakresie umów licencyjnych, w porównaniu
z usługodawcami, dla których usługi te stanowią główny przedmiot
działalności?

3

9

SUMA:

21

4

