Załącznik nr 6 do Regulaminu XIV edycji konkursu Innowator Mazowsza

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
KATEGORIA: INNOWACYJNY NAUKOWIEC
Imię i nazwisko kandydata
Tytuł zgłaszanej pracy
Numer wniosku

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Lp.

NAZWA KRYTERIUM

PUNKTACJA

UZASADNIENIE

Ocena innowacyjności rozwiązania (0-30 pkt):
•
•
1.

•

skala i zakres innowacyjności rozwiązania
(0-15 pkt),
zalety i ograniczenia rozwiązania (0-10
pkt),
posiadane patenty, zgłoszenia
patentowe, wzory użytkowe, licencje,
zastosowania gospodarcze, udział we
wdrożeniach nowych rozwiązań
technicznych lub ich zastosowaniach (0-5
pkt)

Ocena wartości naukowej (0-20 pkt):

2.

• oryginalność problematyki (0-10pkt)
W przypadku jednej z niewielu prac w dyscyplinie,
duże nowatorstwo – 7-10 pkt;
W przypadku rozwoju tej tematyki w dyscyplinie –
5- 7 pkt;
W przypadku dużej powszechności tematyki pracy
w dyscyplinie - 3-5 pkt;
Temat wysoce eksplorowany w dziedzinie – 0-3
pkt.
•
•

wpływ pracy na rozwój dyscypliny
naukowej (0-5 pkt)
posiadane publikacje naukowe dot.
zgłaszanego innowacyjnego rozwiązania
(artykuły naukowe w czasopismach
punktowanych, udział w
monografiach/publikacjach) (0-5 pkt)
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Ocena współpracy ze środowiskiem biznesu (020 pkt):
•

potencjał wdrożeniowy innowacyjnych
wyników prac badawczych lub badawczo
– rozwojowych, zaprezentowanych w
pracy doktorskiej (0-10 pkt)
W przypadku zastosowania wyników pracy
doktorskiej w działalności gospodarczej wniosek
otrzymuje – 10 pkt
3.

•

współpraca z podmiotami komercyjnymi
(0-3 pkt)
• komercjalizacja badań własnych oraz
poziom przedsiębiorczości uczestnika (0-7
pkt)
W przypadku własnego spin-offu, start-up’u – 7
pkt
Zaangażowanie w działalność akceleracyjną (w
tym członkostwo w izbach, stowarzyszeniach,
działalność w inkubatorach itp.) – max. 3 pkt
Ocena waloru społecznego rozwiązania (0-10
pkt):
•

4.
•

walor społeczny rozwiązania,
zaprezentowanego w rozprawie
doktorskiej – wpływ na życie społeczne,
gospodarcze, dobrobyt mieszkańców
Mazowsza, środowisko (0–7 pkt)
wpływ wyników przeprowadzonych
badań na rozwój obszarów inteligentnej
specjalizacji Mazowsza (0-3 pkt)

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ
Suma przyznanych punktów (max.
80 pkt)
Data i czytelny podpis osoby
oceniającej
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