
 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu o przyznanie grantu na prace przedwdrożeniowe w ramach  

projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0 – wsparcie procesów komercjalizacji wyników B+R” 

 
KARTA OCENY FORMALNEJ 

WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE  
W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 – WSPARCIE PROCESÓW 

KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW B+R” 
 

I. Dane Grantobiorcy  
Imię i nazwisko, e-mail 

 
 

 
II. Tytuł Projektu Grantowego  

 
 
 

 
III. Ocena formalna Wniosku 

LP Kryterium Ocena 

1 Czy Wniosek został złożony na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu? 

TAK/NIE 

2 Czy Wniosek został złożony w wyznaczonym terminie naboru Wniosków? TAK/NIE 

3 Czy osoby realizujące Projekt Grantowy są zatrudnione przez Grantodawców na umowy o 
pracę lub mianowanie, lub są żołnierzami zawodowymi wyznaczonymi na stanowiska 
służbowe w WAT - ew. czy załączono do wniosku promesy zatrudnienia? 

TAK/NIE 

4 Czy prawa własności intelektualnej do rozwijanych rezultatów prac B+R nie stanowią 
bariery do komercjalizacji zgodnie z regulaminem zarządzania prawami własności 
intelektualnej i komercjalizacji? 
 
(np. realizacja Projektu Grantowego nie narusza praw osób trzecich; ew. prawa własności 
intelektualnej do wyników badań naukowych i prac rozwojowych zgłaszanych do Konkursu 
w całości należą do Grantodawcy lub jeśli co najmniej w 50% należy do Grantodawcy a w 
pozostałej części do Grantobiorcy) 

TAK/NIE 

6 Czy zaplanowane w budżecie Wniosku wydatki nie przekraczają kwoty 100 000 zł netto w 
przypadku WAT i 70 000 zł netto w przypadku Uniwersytetu SWPS? 

TAK/NIE 

6 Czy zaplanowane we wniosku wydatki mieszczą się w katalogu wydatków, o którym mowa 
w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu Konkursu? 

TAK/NIE 

- czy wartość wynagrodzeń nie przekracza 15% zakładanego budżetu Projektu Grantowego? TAK/NIE 

- czy wartość zakupu środków trwałych nie przekracza 10% zakładanego budżetu Projektu 
Grantowego?  

TAK/NIE 

7 Czy okres realizacji Projektu Grantowego nie trwa dłużej niż do dnia 31 marca 2022 roku? TAK/NIE 

8 Czy zaplanowane we Wniosku prace mają charakter prac przedwdrożeniowych? TAK/NIE 

9 
Czy tematyka Projektu Grantowego mieści się w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach 
wymienionych w załączniku do Regulaminu Konkursu? 

TAK/NIE 



 

10 Czy z wniosku wynika, że realizacja Projektu Grantowego będzie prowadzić do opracowania 
własności intelektualnej możliwej do Komercjalizacji (wdrożenia), tj. m.in. mającej cechy 
wynalazku, wzoru użytkowego/przemysłowego, know-how, autorskiego oprogramowania 
lub takiego przedmiotu praw autorskich, który może być chroniony przed ujawnieniem i 
nieuprawnionym skopiowaniem/wykorzystaniem? 

TAK/NIE 

11 Czy wypełniono prawidłowo wszystkie części wniosku/załączono wykazane we wniosku 
załączniki?  

TAK/NIE 

W przypadku odpowiedzi negatywnej na min. jeden z ww. punktów karty oceny formalnej, należy wskazać, które 
części wniosku wymagają poprawy lub uzupełnienia: 
 
…………………………….. 

 

 
Data:………………….. 

 

Podpis oceniającego:………………………………… 

    

  

  
 


