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Załącznik III do regulaminu konkursu na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe – Karta oceny merytorycznej wniosku  

 

Załącznik III do Regulaminu konkursu na Opolskie Regionalne Klastry kluczowe  

Część wypełniana przez członków komisji konkursowej 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU 

ceniany element wniosku Kryteria oceny 

1. Potencjał gospodarczy i 

konkurencyjność klastra 

 

A. Obecne uwarunkowania rozwoju branży/branż oraz perspektywy na przyszłość 

Suma przyznanych punktów: 

Maksymalna liczba punktów za część A 5 punktów 

(1p.-Całkowicie Niezadowalający, 2p.-Niezadowalający, 3p.-Dopuszczający, 4p.-Zadowalający, 5p.-Całkowicie 

Zadowalający)   

 

............................/5 punktów 

Uzasadnienie oceny: (od 1 000 - 1 500 znaków) 

Prosimy o podanie uzasadnienia oceny w formie elektronicznej 

 

 

 

 

2. Strategia B. Skrócony opis strategii rozwoju klastra 
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rozwoju klastra B 1. Cele główne i szczegółowe 

B 2. Planowane działania, w tym korzyści dla regionu wynikające z wdrożenia strategii rozwoju klastra 

B 3. Kompleksowość strategii rozwoju klastra 

B 4. Komplementarność działań zapisanych w strategii rozwoju klastra ze strategiami regionalnymi 

B 5. Źródła finansowania działań zapisanych w strategii rozwoju klastra 

B 6. Pomysły na rozwój innowacyjnych rozwiązań w klastrze 

Suma przyznanych punktów: 

Maksymalna liczba punktów za część B wynosi 5 punktów 

(1p.-Całkowicie Niezadowalający, 2p.-Niezadowalający, 3p.-Dopuszczający, 4p.-Zadowalający, 5p.-Całkowicie 

zadowalający)   

 

............................/5 punktów 

Uzasadnienie oceny: (od 1 000 – 1 500 znaków nie licząc spacji) 

Prosimy o podanie uzasadnienia oceny w formie elektronicznej 
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3. Jakość i zasięg 

partnerstwa 

A. Zasięg partnerstwa 

A 1. Zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność inicjatywy klastrowej 

A 2. Zaangażowanie jednostek naukowych i edukacyjnych w działalność inicjatywy klastrowej 

B. Sposób funkcjonowania inicjatywy klastrowej i koordynatora inicjatywy klastrowej 

B 1. System reprezentacji interesów podmiotów inicjatywy klastrowej i nadzoru nad działaniami 

koordynatora 

B 2. Dostępność i otwartość na nowe podmioty w ramach inicjatywy klastrowej 

B 3. Przykłady dotychczasowej współpracy w ramach inicjatywy klastrowej oraz jej efektów 

Suma przyznanych punktów: 

Maksymalna liczba punktów za część A iB wynosi 5 punktów 

(1p.-Całkowicie Niezadowalający, 2p.-Niezadowalający, 3p.-Dopuszczający, 4p.-Zadowalający, 5p.-Całkowicie 

zadowalający)   

 

............................/5punktów 

Uzasadnienie oceny: (od 1 000 – 1 500 znaków nie licząc spacji) 

Prosimy o podanie uzasadnienia oceny w formie elektronicznej 

Imię i nazwisko oceniającego  

Data i czytelny podpis  

 


