ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA OCENY FORMALNEJ POGŁĘBIONEGO OPISU
POMYSŁU
KARTA OCENY FORMALNEJ POGŁĘBIONEGO OPISU POMYSŁU – II ETAP
Kryteria formalne oceny
pogłębionego opisu
pomysłu:

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

UZASADNIENIE Możliwość
uzupełnienia

Kryteria podmiotowe są ponownie weryfikowane tylko w sytuacji zmiany pomysłodawcy
lub zmiany jego danych, o czym pomysłodawca jest zobowiązany powiadomić Inkubator
i dostarczyć wymagane załączniki)
Czy miała miejsce zmiana
pomysłodawcy lub zmiana
jego danych? (weryfikacja na
podstawie oświadczenia
zawartego w pogłębionym
opisie pomysłu)

NIE

Jeśli miała miejsce zmiana
pomysłodawcy lub zmiana
jego danych to czy spełnione
są wymagane w naborze
kryteria podmiotowe?
(weryfikacja na podstawie
uzupełnionych przez
pomysłodawcę wymaganych
w naborze załączników)

TAK

Kryteria przedmiotowe

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

UZASADNIENIE Możliwość
uzupełnienia

Czy opis pomysłu został
zamieszczony na platformie
internetowej Inkubatora?

NIE

Czy pomysłodawca korzysta
aktualnie z grantu
udzielonego w ramach
Działania 4.1 Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na
inkubację tego samego
pomysłu na innowację?
(weryfikacja na podstawie
oświadczenia oraz na
podstawie listy innowacji
społecznych, które otrzymały
wsparcie finansowe w
ramach Działania 4.1

TAK
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Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
udostępnioną przez Instytucję
zarządzającą)
Czy pomysłodawca będzie
realizować działania
w oparciu o zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz
stosowanie standardy
dostępności (tj., szkoleniowy,
edukacyjny, informacyjnopromocyjny, cyfrowy,
architektoniczny
i transportowy)? (weryfikacja
na podstawie opisu wg. Karty
Sprawdzającej Dostępność)

TAK

Czy opis pomysłu zawiera
odpowiedzi na wszystkie
wymagane pytania?

TAK

Czy opis pomysłu wypełniono
w języku polskim?

NIE

Czy wnioskowana kwota
grantu jest zgodna
z regulaminem naboru?

NIE
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