Regulamin Zespołu Oceniającego PNT w Opolu, sp. z o.o.
ds. oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów na Podmioty Korzystające z usług wynajmu
powierzchni, inkubacji lub preinkubacji

Pkt 1. Organizacja Zespołu Oceniającego

Zespół Oceniający (ZO) działa na mocy Regulaminu Korzystania z Usług i został powołany zarządzeniem
Prezesa PNT w Opolu, sp. z o.o. Zespół Oceniający jest powoływany na rok. Skład osobowy Zespołu
Oceniającego stanowią trzy osoby reprezentujące następujące m.in. obszary:
- Inkubatora Przedsiębiorczości;
- Rozwoju i ekspansji na rynku;
- Projektów;
- Badań naukowych.
Do ZO mogą zostać powołane również inne osoby, spełniające kryteria ekspertów gospodarczych.
ZO czerpie swą wiedzę z informacji zawartych w formularzach aplikacyjnych, wywiadu gospodarczego,
a także z rozmów indywidualnych, przeprowadzonych z poszczególnymi podmiotami korzystającymi z
usług PNT w Opolu, sp. z o.o.

Projekt pn.:
„Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości
nr WND-RPOP.01.01.01-16-002/13.
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„Budowa obiektu laboratoryjno - doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu”
WND-RPOP.01.01.01-16-001/13.

Pkt 2. Zadania i sposób realizacji

Celem prac ZO jest:
1. Potwierdzenie zasadności zakwalifikowania kandydatów na Podmioty Korzystające z wynajmu
powierzchni lub umów dot. inkubacji albo preinkubacji, poprzez ocenę zgodności zgłaszanego
przedsięwzięcia z kryteriami kwalifikacji PNT w Opolu, sp. z o.o. i zaopiniowanie w formie
rekomendacji zakwalifikowanych już kandydatów na Podmioty korzystające.

2. Ocena i zaopiniowanie pozostałych zgłoszonych kandydatów na Podmioty Korzystające z
wynajmu powierzchni w PNT w Opolu lub usługi inkubacji albo preinkubacji.

Kryteria kwalifikacji zawarte są w karcie oceny merytorycznej, która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Kryteria kwalifikacji określone są na podstawie zapisów zawartych w Statucie
PNT w Opolu, sp. z o.o. oraz w Regulaminie Usług PNT w Opolu, sp. z o.o. - w szczególności dotyczą one
spełnienia kryteriów innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej.
ZO podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w pełnym składzie w formie
udzielenia opinii – pisemnej rekomendacji, która zawarta jest w treści karty oceny. Karta oceny zawiera
kryterium zgodności ocenianego zgłoszenia z danym obszarem lub obszarami innowacyjności oraz
kluczowymi branżami określonymi przez PNT w Opolu, sp. z o.o.
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