Załącznik do Regulaminu konkursu nr 1.5

Karta oceny merytorycznej Klastra ubiegającego się o nadanie statusu
MKK

Nr wniosku
Nazwa Klastra
Nazwa Wnioskodawcy

Klaster/Wnioskodawca
Liczba punktów
Lp

Wskaźnik Kryterium
Ocena pierwsza

Ocena po
uzgodnieniach

1. Kryterium: Jakość zarządzania
Jakość zarządzania w Klastrze:
Sposób oceny
 1 punkt - Klaster posiada zdefiniowaną strukturę
zarządzania,
 2 punkty - Klaster posiada certyfikat silver label lub
1.
gold label,
 1 punkt - Klaster posiada inny certyfikat jakości
zarządzania.
Wartość maksymalna 4 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Kadra zarządzająca dedykowana na potrzeby Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za przynajmniej dwuletnie doświadczenie
każdej osoby w zarządzaniu w sektorze prywatnym lub
za przynajmniej dwuletnie doświadczenie w dla każdej
osoby w zarządzaniu organizacją klastrową,
2.
 1 punkt - za przynajmniej dwuletnie doświadczenie
w zarządzaniu projektem międzynarodowym lub za
przynajmniej dwuletnie doświadczenie dla każdej
osoby w zarządzaniu projektem badawczym.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
1

Zasoby Klastra dedykowane zarządzaniu:
Sposób oceny
 1 punkt - za infrastrukturę biurową/konferencyjną
dedykowaną na potrzeby Klastra,
3.
 1 punkt - za platformę informatyczną/ oprogramowanie
na rzecz członków Klastra.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Zasoby ludzkie dedykowane rozwojowi Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za specjalistę ds. komercjalizacji i transferu
4.
technologii w Klastrze, lub za specjalistę od praw
patentowych lub za specjalistę od wzornictwa.
Wartość maksymalna 1 punkt.
Wartość wymagana 0 punktów.
Uzasadnienie:
Aktywność organizacyjna Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za organizowanie regularnych spotkań
dotyczących strategii i planu działania Klastra
(minimum 2 spotkania rocznie),
 1 punkty - za organizowanie regularnych spotkań
dotyczących organizacji grup projektowych (minimum
4 spotkania rocznie),
5.
 1 punkt - za organizowanie regularnych spotkań
odnośnie działań służących internacjonalizacji Klastra,
 1 punkty - za organizacje regularnych spotkań
dotyczących problemów własności przemysłowej,
zarządzania innowacjami lub B+R.
Wartość maksymalna 4 punkty.
Wartość wymagana 0 punktów.
Uzasadnienie:

2. Kryterium: Łańcuch wartości

6.

Łańcuch wartości w Klastrze:
Sposób oceny
 1 punkt - za minimum 50% podmiotów należących do
głównego łańcucha wartości,
 2 punkty - za liczbę podmiotów pomiędzy 50% do
70% ogółu podmiotów należących do głównego
łańcucha wartości,
 3 punkty - za ponad 70% podmiotów należących do
głównego łańcucha wartości.
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Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 2 punkty.
Uzasadnienie:

3. Kryterium: Usługi na rzecz członków Klastra
Usługi na rzecz członków Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za każde 3 usługi świadczone na rzecz
7.
członków Klastra w ciągu ostatnich 2 lat.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

4. Kryterium: Zasoby Klastra
Zasoby udostępniania przez członków Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za udostępnianie laboratoriów lub
infrastruktury badawczej na rzecz członków Klastra
(na zasadach preferencyjnych) lub posiadanie własnej
infrastruktury badawczej,
8.
 1 punkt - za osoby dedykowane na rzecz prac Klastra
niezatrudnione u koordynatora,
 1 punkt - za infrastrukturę produkcyjną udostępnioną
na rzecz członków Klastra.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

5. Kryterium: Zasoby finansowe
Zasoby finansowe:
Sposób oceny
 1 punkt - za stabilność finansową koordynatora (udział
środków publicznych w finansowaniu koordynatora nie
przekracza 70% w ostatnich dwóch latach
9.
obrotowych),
 1 punkt - za wprowadzenie stałych składek /opłat od
członków Klastra.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

6. Kryterium: Rozpoznawalność Klastra
Rozpoznawalność Klastra:
Sposób oceny
10.
 1 punkt - za każde 2 publikacje medialne na temat
Klastra w ciągu ostatnich 2 lat sprzed złożenia
3

wniosku,
 1 punkt - za każde 2 prezentacje Klastra/ wystąpienie
Klastra na targach, sympozjach naukowych,
spotkaniach klastrowych,
 1 punkty - za stoiska promocyjne Klastra na targach
i konferencjach zagranicznych.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 2 punkty.
Uzasadnienie:

7. Kryterium: System proinnowacyjny
System proinnowacyjny:
Sposób oceny
 1 punkt - za posiadanie organu pełniącego funkcję
doradczą w zakresie rozwoju technologicznego Klastra
np. Rada Naukowa lub Ekspercka lub za posiadanie
aktualnego planu działań w zakresie rozwoju
11.
innowacyjności,
 1 punkt - za usługi wsparcia przy realizacji projektów
badawczo-rozwojowych lub za posiadanie usług
związanych z komercjalizacją badań naukowych.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

8. Kryterium: Potencjał innowacyjny Klastra
Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R:
Sposób oceny
 1 punkt - za każde 3 przedsiębiorstwa Klastra
prowadzące działalność B+R, tj. takich które poniosły
12.
wydatki na B+R w ciągu 2 lat poprzedzających
złożenie wniosku.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu spin-off,
spin-out w Klastrze:
Sposób oceny – ocena ekspercka
 1 punkt - za każde przedsiębiorstwo Klastrowe typu
13.
spin-off, spin-out w Klastrze o charakterze
innowacyjnym, które powstały w okresie działalności
Klastra.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 0 punktów.
Uzasadnienie:
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Liczba transferów wiedzy i projektów B+R
Sposób oceny
 1 punkt - za każdy transfer wiedzy dokonany pomiędzy
jednostką naukową w Klastrze a przedsiębiorstwem,
w okresie działania Klastra,
 1 punkt - za każdy wspólny projekt badawczy
14. (zakończony lub trwający), którego realizacja nastąpiła
w okresie działania Klastra;. projekt z udziałem co
najmniej trzech członków Klastra, z których co najmniej
jeden jest przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden jest
jednostką naukową.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Liczba patentów/zgłoszeń patentowych, wzorów
użytkowych, znaków towarowych posiadanych przez
Klaster lub/i przedsiębiorstwa skupione w Klastrze:
Sposób oceny
 1 punkt - za każdy patent/zgłoszenie patentowe, wzór
15.
użytkowy, znaków towarowych objętych ochroną
posiadanych przez Klaster lub/i przedsiębiorstwa
w Klastrze.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

9. Kryterium: Potencjał gospodarczy Klastra
Liczba zatrudniona w przedsiębiorstwach Klastrowych:
Sposób oceny
 1 punkt - za każde 500 osób zatrudnione
16.
w przeliczeniu na pełne etaty w przedsiębiorstwach
Klastra.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Wartość sprzedaży przedsiębiorstw Klastrowych:
Sposób oceny
 1 punkt - za każde 50 000 000 zł przychodu ze
sprzedaży w przedsiębiorstwach Klastra za ostatni
17.
zamknięty rok obrotowy przed złożeniem wniosku o
MKK.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
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Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność
eksportową:
Sposób oceny
 1 punkt - za każde 5 przedsiębiorstw prowadzących
działalność eksportową, tj. takich, które uzyskały
18.
przychody ze sprzedaży za granicą w ciągu ostatnich 2
zamkniętych lat obrotowych poprzedzających złożenie
wniosku o MKK.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

10. Kryterium: Kooperacja w Klastrze
Liczba projektów realizowanych wspólnie przez
minimum 3 członków Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za każdy projekt (zakończony lub trwający)
19.
realizowany przez minimum 3 członków Klastra
w ostatnich 2 latach
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Liczba projektów realizowanych (trwających lub
zakończonych ) w Klastrze:
Sposób oceny
20.  1 punkt - za każdy projekt realizowany w Klastrze
w ciągu ostatnich 2 lat.
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Liczba projektów Klastra współfinansowanych ze
środków publicznych trwający lub zakończonych (jako
projekt współfinansowany ze środków publicznych nie
zalicza się projekt utworzenia Klastra finansowanego
z RPO WM lub PO IG):
21.
Sposób oceny
 1 punkt - za każdy projekt współfinansowany ze
środków publicznych w ciągu ostatnich dwóch lat.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 0 punktów.
Uzasadnienie:

11. Kryterium: Poziom internacjonalizacji
22.

Liczba członków Klastra, którzy wzięli udział w misjach
gospodarczych, targach, spotkaniach z potencjalnymi
6

partnerami:
Sposób oceny
 1 punkt - za każdych 3 członków, którzy brali udział
np. w misjach gospodarczych, targach, spotkaniach
z potencjalnymi partnerami lub innych
przedsięwzięciach gospodarczych w ciągu 2 ostatnich
lat.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
Liczba projektów międzynarodowych, w których brali
udział członkowie Klastra:
Sposób oceny
 1 punkt - za każdy projekt międzynarodowy, w którym
23.
brało udział 3 członków Klastra, w ciągu 2 ostatnich
lat.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 0 punkt.
Uzasadnienie:
Współpraca międzynarodowa klastrów:
Sposób oceny
 1 punkt - za przynajmniej 2 porozumienia/umowy
o współpracy z Klastrami zagranicznymi zawarte
w ciągu 2 ostatnich lat,
24.
 1 punkt - za przynależność do European Strategic
Cluster Parntership (ESCP).
Wartość maksymalna 2 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

12. Kryterium: Partnerstwo
Klaster posiada umowy współpracy lub/i realizuje
projekty we współpracy z innymi Klastrami
lub/i ośrodkami innowacji:
Sposób oceny
 1 punkt - za podpisanie umowy z innymi Klastrami,
 1 punkt – za posiadanie umowy partnerskiej
25.
z ośrodkami innowacji,
 1 punkty - za realizacje projektu trwającego lub
zakończonego w ciągu 2 ostatnich lat, realizowanego w
porozumieniu z innym Klastrem.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:
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13. Kryterium: Zgodność z inteligentną specjalizacją regionu
Klaster podejmuje działania zgodne z obszarami
określonymi w ramach inteligentnej specjalizacji
województwa mazowieckiego:
Sposób oceny – ocena ekspercka
26.  1 punkt - za podejmowanie działań zgodnych
z inteligentną specjalizacja Województwa
Mazowieckiego.
Wartość maksymalna 1 punkt.
Wartość wymagana 1 punkt.
Uzasadnienie:

14. Kryterium: Strategia działania Klastra
Ocena realności i wykonalności celów działania Klastra:
Sposób oceny – ocena ekspercka
Ocena w skali:
 0 punktów - cele nierealne,
 1 punkt - możliwa do realizacji w niewielkim stopniu,
27.
 2 punkty - możliwa do realizacji w niepełnym zakresie,
 3 punkty - możliwa do realizacji w przewidzianym
strategią okresie.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość minimalna 0 punktów.
Uzasadnienie:
Ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia
zadeklarowanych w strategii wskaźników w obszarze
innowacyjności i konkurencyjności:
Sposób oceny –ocena ekspercka
Ocena w skali:
 0 punktów - wskaźniki nieprawdopodobne do
osiągnięcia,
28.
 1 punkt - możliwe osiągnięcie założonych wskaźników
w niewielkim stopniu,
 2 punkty - możliwe osiągnięcie wskaźników niepełnym
zakresie,
 3 punkty - wskaźniki prawdopodobne do osiągnięcia.
Wartość maksymalna 3 punkty.
Wartość minimalna 0 punktów.
Uzasadnienie:
Suma punktów
Komentarze:
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Imię i nazwisko eksperta
oceniającego
Podpis
Data
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