
Załącznik V do Regulaminu konkursu na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich

Inteligentnych Specjalizacji 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ APLIKACJI KOŃCOWEJ NR ...... 

Oceniany element 

aplikacji

Wskaźniki

A. Wyzwania, 

trendy, 

potencjalny rynek

 kontekst i uwarunkowania (regionalne, krajowe i globalne) danej dziedziny/kierunku 
rozwoju, którą zgłaszają jako propozycję obszaru/-ów kluczowego/-ych w ramach 
Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji; 

 wyzwania i potrzeby, na które ostatecznie produkty i usługi oferowane przez podmioty 
z obszaru kluczowego będą odpowiadały;

 trendy i uwarunkowania globalne, które będą sprzyjały i wzmacniały rozwój danego 
kierunku i uprawdopodabniały jego potencjał rynkowy (w tym zdolność do budowania 
odporności lubuskiej gospodarki na nieprzewidziane szoki rynkowe/zdrowotne (pandemia) 
czy rozwoju, który nie musiałby być podtrzymywany przez długotrwałe subwencje 
publiczne); 

 trendy i zjawiska globalne (w tym technologiczne, społeczne, kulturowe), jak również 
uwarunkowania polityczne (priorytety na szczeblu krajowym czy europejskim) ze 
szczególnym uwzględnieniem dażenia do osiągnęcia neutralności klimatycznej podmiotów 
i interesariuszy regionalnych (m.in. poprzez wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu).

Suma przyznanych punktów: ............................/25 punktów

Uzasadnienie oceny (w przypadku podania w aplikacji wskaźnika substytucyjnego lub danych uzupełniających zgodnie 
z § 7 ust. 9 Regulaminu, oceniający powinien wskazać wskaźniki/dane, które zostały poddane jego ocenie):

B. Potencjał 

gospodarczy i 

technologiczny

 potencjał gospodarczy, technologiczny, specyficzne zasoby (w tym infrastrukturalne) 
związane z dziedziną/kierunkiem, który reprezentuje/-ą dany/-e obszar/-y kluczowy/-
e
(liczba przedsiębiorstw (w tym nowotworzonych), przychody ze sprzedaży, 
zatrudnienie, inwestycje, eksport, zespoły naukowe i ich osiągnięcia, absolwenci, 
funkcjonujące kierunki studiów, liczba absolwentów, nakłady na działalność 
innowacyjną, nakłady na działalność B+R, patenty, publikacje, skala (tzn. ilość, wartość, 
zakres) realizowanych projektów badawczych dla gospodarki, międzynarodowe 
projekty badawcze (ilość, wartość, zakres));

 prognoza rozwoju danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych (przyszły potencjał) 
w perspektywie najbliższych 5 lat (wzrost liczby przedsiębiorstw w regionie, 
wysokopłatnych miejsc pracy, przychodów, eksportu, generowanych wartości 
niematerialnych, grupy potencjalnych odbiorców, obszary zastosowań, geograficznie – 
kraj/Europa/świat i potencjalny udział w tych rynkach);

 wrażliwość obszaru na szoki rynkowe np. związane z pandemią oraz potencjalna 
użyteczność w walce z nieprzewidzianymi szokami.

Suma przyznanych punktów: ............................/25 punktów



Uzasadnienie oceny: 

C. Benchmarking 

(krajowy i 

międzynarodowy)

 unikalność: kluczowe przewagi danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych na tle kraju, 
Europy i świata/stan obecny i dynamika na przestrzeni ostatnich 3-5 lat (jakie są 
wyróżniki danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych na tle innych regionów i krajów; 
co stanowi o przewadze proponowanego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych 
w województwie lubuskim, jakimi unikalnymi zasobami dysponuje region i jak są one 
wykorzystywane?);

 potencjał obszaru/-ów kluczowego/-ych wobec konkurencyjnych ośrodków w danej 
dziedzinie i określenie strategii proponowanego obszaru wobec nich, w tym możliwości 
współpracy i włączenia się w międzynarodowe łańcuchy wartości (identyfikacja 
wiodących ośrodków (w kraju, Europie i na świecie) będących potencjalną konkurencją 
dla danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych tj. w których koncentruje się i rozwija 
podobny rodzaj działalności oraz określenie pozycji konkurencyjnej i przyjętej strategii 
danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych w stosunku do tych ośrodków).

Suma przyznanych punktów: ............................/25 punktów

Uzasadnienie oceny: 

D. Strategia i 

plan działań 

(w tym program 

badawczo-

rozwojowy i 

przedsięwzięcia 

kluczowe)

 zdefiniowanie i uzgodnienie celów rozwojowych oraz obszarów działań danego/-ych 
obszaru/-ów kluczowego/-ych; 

 wskazanie kierunków prac badawczo-rozwojowych i skali pożądanego programu 
badawczego (kluczowe tematy badawcze składające się na program badawczy danego/-
ych obszaru/-ów kluczowego/-ych, wraz z uzasadnieniem, wykazaniem spójności całego 
programu badawczego oraz potencjałem komercjalizacji efektów, oszacowanie wielkości 
niezbędnego finansowania wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania i skali 
prywatnego współfinansowania, należy przedstawić minimum 2 projekty badawczo-
rozwojowe w formule fiszek projektowych);

 przedsięwzięcia horyzontalne, których realizacja jest kluczowa dla rozwoju danego/-ych 
obszaru/-ów kluczowego/-ych i osiągnięcia zakładanych celów (m.in. w zakresie 
następujących dziedzin: edukacji i rozwoju kapitału ludzkiego, infrastruktury badawczej, 
dostępności kapitału ryzyka (funduszy typu seed i pre-seed), wsparcia ekspansji 
zagranicznej));

 wskazanie przedsięwzięć kluczowych (np. w zakresie edukacji, wspólnej/uczelnianej 
infrastruktury badawczej, działań promujących ekspansję zagraniczną itp.), które 
miałyby być realizowane w ramach programu rozwoju danego/-ych obszaru/-ów 
kluczowego/-ych i finansowane ze środków publicznych dostępnych w regionie. Projekty 
te powinny być uzgodnione i opisane ze wskazaniem celów,  zakładanych rezultatów, 
podmiotów, które będą je realizować oraz skali i potencjalnych źródeł finansowania;

 dodatkowe przedsięwzięcia (jeżeli są planowane), które nie będą współfinansowane 
z regionalnych środków publicznych, w tym przedsięwzięcia stricte komercyjne oraz 
współfinansowane ze szczebla krajowego lub międzynarodowego. 

Na etapie aplikacji końcowej poszczególne przedsięwzięcia kluczowe i projekty badawczo-
rozwojowe powinny zostać opisane w formacie fiszek projektowych – patrz załącznik nr 2.
UWAGA: Na etapie aplikacji wstępnej powinny zostać przede wszystkim opisane cele danego/-ych 
obszaru/-ów kluczowego/-ych, zakresy działań oraz wstępne propozycje tematów badawczych. Na 



tym etapie nie jest niezbędne wypełnianie fiszek projektowych zarówno w odniesieniu do projektów 
kluczowych jak również projektów badawczych. Nie są również wymagane szczegółowe 
informacje o źródłach finansowania. 

Suma przyznanych punktów: ............................/25 punktów

Uzasadnienie oceny: 

E. Potencjał 

partnerstwa i 

dotychczasowe 

działania 

wspierające 

rozwój IS

 dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane w związku z rozwojem kierunku jaki 
reprezentuje/-ą dany/-e obszar/-y kluczowy/-e w okresie ostatnich 3 lat (mogą to być 
zarówno przedsięwzięcia partnerów składających aplikację, jak również realizowane 
przez inne podmioty, w tym w zakresie infrastruktury publicznej);

 przedstawienie potencjału oraz dotychczasowych doświadczeń we współpracy 
partnerów aplikujacych w konkursie (liczba przedsiębiorstw, zatrudnienie, przychody ze 
sprzedaży, potencjał jednostek badawczych, struktura podmiotów – przedstawiciele 
przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, reprezentatywność podmiotów 
zgłaszających dany/-e obszar/-y kluczowy/-e w stosunku do zakresu przedmiotowego 
Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji tj. jaką skalę potencjału gospodarczego, 
badawczego w danym obszarze reprezentują zgłaszające podmioty); 

 zdolność instytucjonalna i finansowa podmiotów do realizacji kluczowych przedsięwzięć 
(potencjał ludzki, finansowy, infrastrukturalny do realizacji kluczowych przedsięwzięć 
danego/-ych obszaru/-ów kluczowego/-ych lub wskazanie jakie podmioty zewnętrze 
(spoza zgłaszających dany/-e obszar/-y kluczowy/-e) będą zaangażowane w ich 
realizację).

UWAGA: Na etapie aplikacji wstępnej opis punktu E4 nie jest obligatoryjny.

Suma przyznanych punktów: ............................/25 punktów

Uzasadnienie oceny: 

Łączna liczba punktów

Maksymalna liczba punktów przyznana za wszystkie elementy wniosku wynosi 125 

punktów

.........................../125 punktów

Imię i nazwisko 

oceniającego

Data i czytelny 

podpis
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