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PRZYZNANE   PUNKTY

Potencjał skalowania (0-80 pkt, min. 32 pkt)

Skuteczność (0-40 pkt, min. 16 pkt) 

Prostota, Przyjazność dla użytkownika/odbiorcy (0-

30 pkt, min. 12 pkt)

Efektywność (0-20 pkt, min. 8 pkt)
Innowacyjność (0-30 pkt, min. 12 pkt)

T/N

Potencjał 

skalowania

Kryterium pozwala zweryfikować, na ile innowacja ma 

szansę na wykorzystanie w powszechnym użyciu.

Sprawdza, czy zaplanowane rozwiązanie może być 

dostępne dla potencjalnych użytkowników innowacji.

1. Czy wprowadzenie rozwiązania do 

szerokiego użycia jest możliwe i w jakich 

warunkach?

2. Ocena koniecznych do podjęcia 

działań, które będą zmierzać do 

wprowadzenia rozwiązania: 

- organizacyjnych [czy rozwiązanie 

wymaga wprowadzania dużych zmian w 

strukturze/progranie działań 

instytucji/organizacji (użytkownika)];

- prawnych (czy wdrożenie rozwiązania 

wymaga zmiany w prawie; na jakim 

poziomie); 

- finansowych (jakich nakładów 

finansowych wymaga wdrożenie 

rozwiązania; jakie mogą być źródła 

finansowania)

3. Czy i na jakich zasadach rozwiązanie 

może funkcjonować bez udziału jego 

Skuteczność 
Skuteczność oceniana będzie w oparciu o wyniki 

ewaluacji oraz wnioski innowatora.

Na ile innowacyjne rozwiązanie 

faktycznie rozwiązało zdiagnozowany 

problem? 
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FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ INNOWACJI DO ETAPU SKALOWANIA

KRYTERIA 

MERYTORYCZNE

Nr projektu innowacyjnego

Podmiot/osoba zgłaszająca

Nazwa innowacji

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW

KWALIFIKACJA DO SKALOWANIA

UWAGI/UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIE
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Prostota, 

przyjazność dla 

użytkownika/odb

iorcy

Kryterium pozwala sprawdzić, jak 

użytkownicy/odbiorcy oceniają rozwiązanie.

1. Ocena z punktu widzenia przyszłego 

użytkownika - jakich materiałów, 

narzędzi, kompetencji wymaga od osób 

stosujących?

2. Ocena z punktu widzenia odbiorcy - 

czy rozwiązanie jest łatwe do 

zrozumienia, przejrzyste z punktu 

widzenia celu i rezultatów, które 

Efektywność

Kryterium pozwala zweryfikować, czy proponowane 

rozwiązanie miało adekwatny nakład środków do 

planowanych rezultatów. Sprawdza, czy innowator 

wykorzystał dostępne zasoby, nie tylko finansowe, do 

rozwiązania problemu.

Ocena na podstawie przebiegu i 

wyników testowania:

- relacji nakładów finansowych do 

osiągniętych efektów,

- relacji nakładów organizacyjnych do 

osiągniętych efektów (np. praca osób 

zaangażowanych w zorganizowanie 

procesu testowania).

Innowacyjność

Końcowa ocena innowacyjności - spojrzenie na 

rozwiązanie oraz rezulalty procesu testowania. 

Zwłaszcza dobór narzędzi i metod pracy.

Czy elementy rozwiązania ocenione jako 

innowacyjne przed etapem testowania 

faktycznie wpłynęły pozytywnie na 

wyniki testowania? 


