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KRYTERIA WYBORU ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH 

I Kryteria dopuszczające zespół do uczestnictwa w projekcie e-Pionier 

 UWAGA 
1. Warunkiem dopuszczającym jest spełnienie wszystkich kryteriów łącznie. 
2. Dopuszcza się sytuacje, w których jedna osoba pełni więcej niż jedną funkcję w zespole (np. 

programisty oraz lidera) oraz takie, w których więcej niż jedna osoba pełni daną funkcję w 
zespole (np. zaangażowano 2 ekspertów merytorycznych z różnych dziedzin czy 2 programistów 
o uzupełniających się kompetencjach). 

3. Zespół może składać się z od 2 do 9 osób.  
4. Zespół wybrał do realizacji problem będący przedmiotem aktywnego zamówienia.  

 Nazwa kryterium Opis Ocena 

 1. Członkami zespołu są 
osoby fizycznie, 
nieprowadzące 
działalności gospodarczej 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy zespół nie wnioskuje o 
niedozwoloną pomoc publiczną, tj. zespół nie posiada 
osobowości prawnej oraz żaden z członków zespołu 
otrzymujących wsparcie w ramach projektu (np. wynagrodzenie) 
nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą być 
członkami zespołu pod warunkiem, iż nie będą one otrzymywały 
wsparcia w ramach projektu, w szczególności nie będą 
otrzymywały wynagrodzenia. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnych 
oświadczeń złożonych przez wszystkich członków zespołu, w 
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do 
Regulaminu. 

TAK/NIE 

 2. Członkowie zespołu 
nie pozostają w stanie 
konfliktu interesu z 
jednostką zgłaszająca 
problem 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy wnioskowane wsparcie 
finansowe kierowane jest do osób niepowiązanych z instytucją 
publiczną zgłaszającą problem.  
 
Członkami zespołu mogą być pracownicy jednostki zgłaszającej 
problem, z zastrzeżeniem, iż zaangażowanie takich osób nie 
może prowadzić do konfliktu interesu w relacji pomiędzy 
zespołem i jednostką. W szczególności osoby takie nie mogą być 
osobami podejmującymi decyzje związane z realizacją projektu 
w imieniu jednostki zgłaszającej problem. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnych 
oświadczeń złożonych przez wszystkich członków zespołu, w 
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 do 
Regulaminu. 

TAK/NIE 

 3. Przynajmniej jeden z 
członków zespołu jest 
programistą 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy w realizację projektu 
zaangażowana jest co najmniej jedna osoba z wykształceniem 
informatycznym lub doświadczeniem w branży ICT.  
 
Za wykształcenie informatyczne uznaje się co najmniej 
ukończone studia pierwszego stopnia w kierunku informatyka 
lub pokrewnym, w którego planie znalazły się kursy 
przygotowujące do zawodu informatyka. Potwierdzeniem 
wykształcenia jest kopia dyplomu ukończenia studiów.  
 
Za doświadczenie w branży ICT uznaje się przynajmniej 2 lata 
doświadczenia w pracy na stanowisku programisty oraz udział 
w realizacji projektów ICT o łącznej wartości 200 000 zł netto, z 

TAK/NIE 
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których co najmniej jeden o wartości 100 000 zł netto. 
Doświadczenie weryfikowane jest na podstawie pisemnego 
oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do 
Regulaminu. 

 4. Przynajmniej jeden z 
członków zespołu spełnia 
kryteria eksperta 
merytorycznego  

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy w realizację projektu 
zaangażowana jest przynajmniej jedna osoba z wykształceniem 
eksperckim lub doświadczeniem w obszarze merytorycznym 
związanym z przedmiotem projektu. 
 
Za wykształcenie eksperckie uznaje się co najmniej stopień 
naukowy doktora. Potwierdzeniem wykształcenia jest kopia 
dyplomu ukończenia studiów doktoranckich lub inny dokument 
potwierdzający stopień/tytuł naukowy.  
 
Za doświadczenie uznaje się udział merytoryczny w realizacji 
przynajmniej 1 projektu B+R zakończonego wdrożeniem w 
obszarze związanym merytorycznie z obszarem niniejszego 
projektu, o wartości przekraczającej 200 000 zł netto. 
Doświadczenie weryfikowane jest na podstawie pisemnego 
oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik 4 do 
Regulaminu. 

TAK/NIE 

 5. Wyłoniono osobę 
odpowiedzialną za 
koordynację prac zespołu 
(lidera zespołu)  
 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy wskazany lider zespołu 
podsiada min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
lub realizacji min. 1 projektu o wartości przekraczającej 200 000 
złotych netto. 
  
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnego 
oświadczenia złożonego przez lidera zespołu, w treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym Załącznik 5 do Regulaminu. 

TAK/NIE 

 6. Członkowie zespołu 
deklarują zaangażowanie 
niezbędne do 
przygotowania 
propozycji rozwiązania  

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy wszyscy członkowie 
zespołu zadeklarowali dostępność i aktywny udział w procesie 
iteracyjnego opracowywania rozwiązania (zbliżonej do PCP) w 
wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowe w okresie 
kończącym się przygotowaniem propozycji rozwiązania 
problemu (Karty projektu), zgodnie z Regulaminem. 
 
Łączne zaangażowanie zawodowe członka zespołu w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może 
przekraczać 276 godzin miesięcznie. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnych 
oświadczeń złożonych przez wszystkich członków zespołu, w 
treści zgodnej z wzorami stanowiącymi Załączniki 6 i 10 do 
Regulaminu. 
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 II Kryteria dopuszczające zespół do oceny przez Komitet Inwestycyjny 

 UWAGA 
1. Warunkiem dopuszczającym zespół do kolejnego etapu jest spełnienie łącznie wszystkich 

kryteriów wymienionych w sekcji II oraz wszystkich kryteriów wymienionych w sekcji I na dzień 
przekazania wypełnionej Karty projektu. 

2. Zespół może się składać z 2 do 9 osób. 

 Nazwa kryterium Opis Ocena 

 1. Zespół złożył Kartę 
projektu w wymaganym 
formacie i terminie  

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy Karta projektu została 
sporządzona na wzorze zgodnym z Załącznikiem 10 do 
Regulaminu oraz został złożona w terminie określonym 
Regulaminem. 
 
Wszystkie sekcje Karty projektu muszą być wypełnione w sposób 
czytelny i zrozumiały, w języku polskim. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest poprzez akceptację Karty 
projektu w zakresie poprawności formalnej przez zespół 
EXCENTO. 

TAK/NIE 

 2. Do zespołu włączono 
Product Ownera 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy członkiem zespołu jest 
osoba spełniająca kryteria Product Ownera. 
 
Product Ownerzy wyłaniani są przez EXCENTO w odrębnym 
postępowaniu, a ich lista publikowana jest na stronie projektu, 
zgodnie z Regulaminem wyboru Product Ownerów. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest przez złożenie podpisu 
pod Kartą projektu przez Product Ownera.  

TAK/NIE 

 3. Brak podwójnego 
finansowania projektu 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy projekt nie jest 
finansowany z więcej, niż jednego źródła środków publicznych.  
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest na podstawie pisemnych 
oświadczeń złożonych przez wszystkich członków zespołu, w 
treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do 
Regulaminu.  

TAK/NIE 

 4. Wartość projektu 
mieści się w 
dopuszczalnym zakresie  

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy wartość projektu 
wskazana na Karcie projektu mieści się w przedziale od 100 000 
do 500 000 złotych.  
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest w oparciu o budżet 
stanowiący element Karty projektu. 

TAK/NIE 

 5. Okres realizacji 
projektu nie wykracza 
poza ramy czasowe 
projektu e-Pionier  

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy prace przewidziane w 
ramach projektu związane z wytworzeniem oraz 
przeprowadzeniem testów/walidacji MVP zostały zaplanowane 
do przeprowadzenia w terminie do 31.12.2019 roku. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest w oparciu o 
harmonogram stanowiący element Karty projektu.  

TAK/NIE 

 6. Projekt obejmuje 
eksperymentalne prace 
rozwojowe w obszarze 
ICT 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy celem projektu jest 
przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych 
obejmujących w szczególności technologie ICT 
oraz  
ostatnim z etapów w ramach projektu jest poddanie MVP 
walidacji/testom w środowisku docelowym instytucji publicznej, 
zgodnie z zakresem i procedurą opisaną w Karcie problemu. 
 
Niniejsze kryterium weryfikowane jest przez zespół EXCENTO 

TAK/NIE 
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poprzez akceptację Karty projektu w zakresie zgodności 
zaplanowanych prac z definicją eksperymentalnych prac 
rozwojowych oraz z zakresem testów opisanych w Karcie 
problemu. 

 7. Kwestia własności 
intelektualnej nie 
stanowi bariery dla 
wdrożenia rezultatów 
projektu 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy każdy z członków zespołu 
złoży pisemne oświadczenie w treści zgodnej ze wzorem 
stanowiącym Załącznik 8 do Regulaminu. 

TAK/NIE 

 8. Zaproponowane 
rozwiązane jest możliwe 
do zastosowania w 
jednostce zgłaszającej 
problem 

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy przedstawiciel jednostki 
zgłaszającej problem społeczno-gospodarczy, złoży podpis pod 
przygotowaną przez zespół Kartą projektu. Złożenie podpisu 
przez przedstawiciela jednostki zgłaszającej problem jest 
równoznaczne z potwierdzeniem udziału takiej osoby w 
Komitecie Inwestycyjnym oceniającym daną Kartę projektu. 

TAK/NIE 

 

III Kryteria punktowe wyboru zespołu przez Komitet Inwestycyjny  

 UWAGA 
1. Łącznie możliwych do zdobycia jest 20 punktów. Wsparcie uzyskują zespoły, które zdobyły co 

najmniej 14 punktów, z czego min. po 5 punktów w kryterium 1 oraz 2. 
2. W ramach zamówienia EXCENTO zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednego zespołu 

realizującego projekt na rzecz rozwiązania danego problemu społeczno-gospodarczego. 

 1. Realizowalność 
projektu  

Ocenie podlega, czy przewidziane eksperymentalne prace 
rozwojowe są niezbędne oraz wystarczające do osiągnięcia celu 
projektu (max. 3 punkty) 
oraz 
zaproponowana koncepcja opracowania MVP jest technicznie 
możliwa do zrealizowania (max. 2 punkty) 
oraz  
poprawnie zidentyfikowano kamienie milowe i określono je w 
sposób obiektywny i mierzalny (max. 2 punkty).  

0-7  

 2. Adekwatność 
zaplanowanych zadań i 
alokowanych zasobów 

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest racjonalny oraz 
adekwatny do zakresu i rodzaju przewidzianych zadań (max. 3 
punkty) 
oraz 
zasoby ludzkie planowane do zaangażowania są adekwatne do 
zakresu i rodzaju przewidzianych prac oraz zapewnią ich 
terminową realizację (max. 2 punkty) 
oraz 
zasoby techniczne planowane do zaangażowania są niezbędne 
oraz wystarczające do realizacji zaplanowanych zadań (max. 1 
punkt). 

0-6 

 3. Cena Ocenie podlega wysokość budżetu projektu.  
 
Ocena ma charakter rankingowy.  
 
W przypadku, gdy w ramach jednego naboru złożona zostanie 
więcej niż jedna Karta projektu rozwiązującego ten sam problem 
społeczno-gospodarczy, oferty zostaną uszeregowane od 
najniższej do najwyższej ceny (kwoty budżetu), a najwyższą 
ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie, w następujący sposób: 
 
2 – najniższa cena 
1 – kolejna cena 
0 – wszystkie wyższe, niż dwie pierwsze ceny. 
 

0-2 
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 4. Czas realizacji projektu Ocenie podlega czas realizacji projektu.  
 
Ocena ma charakter rankingowy.  
 
W przypadku, gdy w ramach jednego naboru złożona zostanie 
więcej niż jedna Karta projektu rozwiązującego ten sam problem 
społeczno-gospodarczy, oferty zostaną uszeregowane od 
najkrótszego do najdłuższego okresu realizacji projektu, a 
najwyższą ocenę otrzyma oferta o najkrótszym czasie realizacji, 
w następujący sposób: 
 
2 – najkrótszy okres realizacji  
1 – kolejny okres realizacji  
0 – wszystkie dłuższe, niż dwa pierwsze okresy realizacji. 

0-2 

 5. Zapewnienie ciągłości 
rozwoju MVP po 
zakończeniu 
finansowania w ramach 
e-Pionier (kryterium 
dodatkowe)  

Jeżeli do Karty projektu załączone zostanie oświadczenie 
podmiotów innych, niż wymieniony w Karcie problemu 
stwierdzające, że podmioty te są zainteresowane wdrożeniem 
produktu wytworzonego w oparciu o MVP, to projekt otrzyma 
dodatkowy 1 punkt. Oświadczenia o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym muszą zostać złożone w treści zgodnej ze 
wzorem stanowiącym Załącznik [9] do Regulaminu. 
 
Jeżeli do dnia złożenia Karty projektu zespół pozyska podmiot 
zainteresowany wdrożeniem produktu opartego o MVP, co 
zostanie potwierdzone przez podpisanie stosownych umów 
dotyczących przejęcia 20% IP przysługującego EXCENTO przez 
taki podmiot, to projekt otrzyma dodatkowe 2 punkty.   

0-3 

 


