
Załączniki nr 2 do ogłoszenia o partnerstwie 

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA 

 

do projektu pn. „Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności” 

 

Lp. 
Opis kryterium zgodnie  

z pkt. IV ogłoszenia o naborze 

Partnera 

Maksymalna 

liczba punktów 

 

Ocena kryterium 

spełnienia kryterium 

Tak/Nie 

 

Dodatkowe uwagi 

1. 

Zgodność działania Kandydata na 

Partnera  

z celem partnerstwa 

15 
  

1.1. 
Zgodność działania 

z celami projektu oraz partnerstwa. 
15 

 Ocena kryterium odbędzie się na podstawie informacji przedstawionych w 

Zgłoszeniu (m.in.: w Opisie dotychczasowej działalności Kandydata, Koncepcji 

udziału) przy spełnieniu wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu 

 

2. 

Deklarowany wkład Kandydata na 

Partnera w realizację celu 

partnerstwa 

70 
  

2.1. 

Zasoby finansowe deklarowane na 

realizację Projektu przez Kandydata 

na Partnera  

50 

 Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta deklarująca najwyższy poziom 

pokrycia wkładu własnego, niezbędnego w procesie ubiegania się o dofinansowanie 

na realizację Projektu przez Kandydata na Partnera. Punkty zostaną przyznawane w 

następującej konfiguracji: 

a. Od 0 do 25 % deklarowanego wkładu własnego = 12.5 pkt., 

b. Od 25 % do 50 % deklarowanego wkładu własnego = 25 pkt., 

c. Od 50 % do 75 % deklarowanego wkładu własnego = 37.5 pkt., 

d. Od 75 % do 100 % deklarowanego wkładu własnego = 50 pkt. 

 

2.2. 

Zakres działań planowanych do 

realizacji przez Kandydata na 

Partnera 

20 

 Punkty zostaną przyznawane w następującej konfiguracji: 

1. Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji Projektu = 2 pkt., 

2. Opracowanie koncepcji architektonicznej Projektu = 2 pkt., 

3. Finansowanie wkładu w Projekt = 2 pkt.,* 

4. Opracowanie studium wykonalności Projektu = 2 pkt., 

5. Opracowanie wszelkich innych analiz, ekspertyz, opinii, wniosków i innych 

dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu = 2 pkt., 

6. Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem,  



w tym przygotowanie, druk i wydawanie materiałów promocyjnych = 2 pkt., 

7. Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego = 2 pkt., 

8. Zarządzanie Projektem = 2 pkt., 

9.Zrealizowanie innych czynności związanych z pozyskaniem dofinansowania 

projektu ze źródeł bezzwrotnych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla 

Województwa Mazowieckiego, a także zapewnieniem ewentualnego finansowania 

ze środków zwrotnych lub innych źródeł, oraz prawidłowym rozliczeniem  

i utrzymaniem okresu trwałości Projektu = 2 pkt., 

10. Kompleksowość, spójność oferty = 2 pkt. 

3. 

Doświadczenie Kandydata na 

Partnera w realizacji projektów o 

podobnym charakterze 

15 
  

3.1 
Rodzaje projektów, zakres 

tematyczny. 
15 

 Ocena kryterium odbędzie się na podstawie informacji przedstawionych w 

Zgłoszeniu w szczególności w Opisie dotychczasowej działalności Kandydata, 

obejmującym wykaz  realizowanych projektów przez Kandydata na Partnera 

RAZEM 100 
  

 

 Ocenie podlegać będzie również zaangażowanie finansowe potencjalnego partnera w prace przygotowawcze poprzedzające realizację Projektu  

 

 

 

 


