
Formularz oceny recenzenckiej wniosku o dofinansowanie fazy B+R 

w ramach II konkursu  Programu Gekon  

Ekspert 1, 2, 3 (ocenia kryteria 2.7) 

Wniosek w każdym z kryteriów 2.1 – 2.7 jest oceniany w skali od 0 do 5 punktów, przy czym 

liczba przyznanych punktów oznacza spełnienie danego kryterium w stopniu: 

 5 – doskonałym 

4 – bardzo dobrym 

3 – dobrym 

2 – przeciętnym 

1 – niskim 

0 – niedostatecznym 

Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej wniosku wynosi 35. 

Rekomendowane do dofinansowania będą jedynie te wnioski, które uzyskają w każdym z 

kryteriów oceny próg określony punktowo dla danego kryterium i jednocześnie wniosek 

uzyska ocenę sumaryczną wyższą lub równą 24,5 pkt. 

Możliwe jest przyznawanie wyłącznie ocen całkowitych, tzn:  

0;  1;  2;  3; 4; 5  

 

W polu „ocena” Ekspert wpisuje liczbę punktów przyznanych  za stopień spełniania danego 

kryterium. W polu „krótkie uzasadnienie” ekspert obowiązkowo krótko uzasadnia ocenę  dla  

każdego z kryteriów bez względu na liczbę przyznanych punktów (przyznanie 0 punktów także 

wymaga uzasadnienia). Uzasadnienie powinno odnosić się wyłącznie do treści ocenianego projektu, 

powinno być pozbawione ogólnych sformułowań, pozostających bez związku z ocenianym 

wnioskiem. 

Zgodnie z pkt 12, Rozdz. V. Regulaminu konkursu: Treść recenzji dot. oceny merytorycznej jest 

udostępniona Wnioskodawcy po zakończeniu procedury konkursowej przy zachowaniu zasady 

anonimowości osób dokonujących oceny merytorycznej.  

 

 

Lp. Kryterium Skala 

2.7 Efekt ekologiczny (realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego) 0-5 

Ocenie podlegają: 

- uwzględnienie w opisie planowanej do wdrożenia technologii i proponowanych rozwiązań 

technicznych schematu technologicznego lub procesowego,  

- realność osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w odniesieniu do istniejących rozwiązań z 



zakresu najlepszych dostępnych technologii (jeżeli dotyczy) lub najnowszych znanych osiągnięć 

współczesnej nauki i techniki (także w stosunku do potencjału rynkowego rozwiązania).  

- szacunkowy podstawowy efekt  ekologiczny oraz efekty ekologiczne pochodne, wynikające z 

realizacji projektu, wskaźniki rodzajowe pomiaru.  

- przewidywany mierzalny wskaźnik umożliwiający weryfikację każdego z opisanych rodzajów 

efektów ekologicznych. 

- w przypadku projektów przewidujących komercjalizację wyników projektu - wielkość efektu  

wynikająca z potencjału rynkowego. 

Krótkie uzasadnienie Ocena 

Do 1000 znaków 

 

 

 

 

 

 

 

 


