Załącznik nr 8 do Regulaminu
KARTA OCENY FORMALNEJ
WNIOSKU O OBJĘCIE WSPARCIEM PRZEDWDROŻENIOWYM
WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH
w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” realizowanego w konsorcjum przez
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko .............................................................................................................................................................
II. Przedmiot wniosku dla którego planowane jest wsparcie przedwdrożeniowe
.................................................................................................................................................................
III. Ocena formalna wniosku
TAK

1

Czy przedmiot wniosku wpisuje się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
(KIS)?

2

Czy przedmiot wniosku został opracowany w wyniku wykonywania obowiązków ze
stosunku pracy, do którego prawa majątkowe przysługują Uczelni na mocy art. 11 ust.3,
ustawy z dn. 30. 06.2000r - Prawo własności przemysłowej, ze zm. (jedn. tekst Dz.U. z
29.11.2013r, poz. 1410)?

3

Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności
intelektualnej należą do Uczelni w całości?

4

Czy przedmiotem wniosku są wyniki badań, co do których prawa własności
intelektualnej należą do Uczelni w części, ale Uczelnia jest uprawniona do ich
komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi współuprawnionymi?

5

Czy poziom gotowości technologicznej przedmiotu wniosku (przed rozpoczęciem
realizacji praz przedwdrożeniowych) jest określony na co najmniej 3

6

Czy zaplanowane w budżecie wniosku wydatki w kategorii 1 tj. na zakup materiałów,
surowców etc. związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem nie przekraczają
kwoty 18.000 zł?

7

Czy zaplanowane w budżecie wniosku wydatki w kategorii 2 tj. wydatki na zakup
środków trwałych, wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na
oprogramowanie, etc. związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem nie
przekraczają kwoty 32.000 zł, w tym na zakup środków trwałych nie przeznaczono
więcej niż 15 000 zł?

NIE

NIE
DOTYCZY
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8

Czy zaplanowane w budżecie wniosku wydatki w kategorii 3 tj. na wynagrodzenia

pracowników zespołu (personel badawczo – naukowy i techniczny) w zakresie
związanym z pracami przedwdrożeniowymi nie przekraczają kwoty 18.000 zł?

9

Czy zaplanowany w budżecie w kategorii 4 zakup usług badawczych, analiz,
raportów, ekspertyz, przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych
niezbędnych do dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych do
potrzeb zainteresowanego nabywcy oraz uzasadnione koszty podróży służbowych
bezpośrednio związane z realizacją projektu i które są niezbędne do prawidłowej
jego realizacji, nie przekraczają kwoty 32.000 zł?

10

Czy w budżecie wniosku zaplanowano wydatki w kategorii 4 tj. zakup usługi/usług w
celu opracowania analizy rynku, oraz strategii komercjalizacji, oraz wyceny własności

intelektualnej?

11

Czy szacunkowe koszty wsparcia w prac przedwdrożeniowych nie przekraczają kwoty
100 tys. zł. ?

12

Czy planowany okres realizacji prac przedwdrożeniowych nie przekracza terminu
zakończenia realizacji projektu, a czas realizacji nie przekracza 10 mc?
Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne

TAK 

NIE 

Data i podpis oceniającego …………………………………………………….
Data i podpis oceniającego …………………………………………………….

Strona 2 z 2

