
 

Załącznik II do Regulaminu konkursu na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe   

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O NADANIE STATUSU OPOLSKIEGO 

REGIONALNEGO KLASTRA KLUCZOWEGO 

Wniosek nr ... złożony przez ... 

 

Aby wniosek mógł być przekazany do oceny merytorycznej musi, zgodnie z regulaminem 

konkursu na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe, spełniać wszystkie kryteria formalne. 

Kryteria formalne oceniane są według skali SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.  

 

 

l.p. Kryterium SPEŁNIA NIE 

SPEŁNIA 

Uzasadnienie  

(w przypadku oceny 

negatywnej) 

1. Wniosek został złożony w terminie 

wskazanym w regulaminie konkursu 

na Opolskie Regionalne Klastry 

Kluczowe (§ 5, ust. 2-3). 

   

2.  Wniosek jest zgodny ze wzorem 

wniosku o nadanie statusu ORKK 

stanowiącego załącznik I do 

regulaminu konkursu na Opolskie 

Regionalne Klastry Kluczowe 

   

3. Wniosek, załączniki i wszystkie 

wymagane dokumenty są podpisane 

przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania inicjatywy 

klastrowej w konkursie na Opolskie 

Regionalne Klastry Kluczowe. 

   



 

4.  1. Do wniosku zostały załączone 

wszystkie przewidziane w 

regulaminie konkursu na Opolskie 

Regionalne Klastry Kluczowe 

oświadczenia, załączniki i wymagane 

dokumenty, tj: 

 zał. nr 1 – List intencyjny 

podmiotów inicjatywy klastrowej w 

związku z przystąpieniem do 

konkursu na Opolskie Regionalne 

Klastry Kluczowe. 

 Zał. nr 2 – Strategia rozwoju 

klastra 

 Zał. nr 3 – Oświadczenie o 

udostępnianiu danych i informacji 

 Zał. nr 4 – Oświadczenie o 

prawdziwości przedłożonych 

informacji 

 dokument potwierdzający 

upoważnienie osoby podpisującej 

wniosek do działania w imieniu 

podmiotu wskazanego w liście 

intencyjnym do reprezentowania 

inicjatywy klastrowej w konkursie na 

Opolskie Regionalne Klastry 

Kluczowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wnioskodawca reprezentuje 

inicjatywę klastrową zrzeszającą 

   



 

minimum 10 przedsiębiorstw z woj. 

opolskiego. 

6. 2. Przedsiębiorstwa oraz 

instytucje otoczenia tworzące 

inicjatywę klastrową mają zasięg 

regionalny lub ponadregionalny. 

   

7. Inicjatywa klastrowa działa na terenie 

województwa opolskiego i zrzesza 

podmioty z województwa opolskiego, 

w ramach której podpisano list 

intencyjny w związku z 

przystąpieniem do niniejszego 

konkursu oraz która posiada dowolną 

formę prawną. 

   

8. Struktura Klastra – udział 

przedsiębiorstw 

 

Udział przedsiębiorstw  > 60% 

   

 Struktura klastra – liczba 

przedsiębiorstw średnich i dużych 

 

Co najmniej 2 firmy średnie lub duże 

   

 Struktura klastra – liczba jednostek 

naukowych / IOB / centrów 

badawczo-rozwojowych / JST 

 

Co najmniej 1 z członków: jednostka 

naukowa lub instytucja otoczenia 

biznesu lub centrum badawczo-

   



 

rozwojowe lub jednostka samorządu 

terytorialnego. 

 Struktura klastra – liczba 

przedsiębiorstw niepowiązanych w 

ogólnej liczbie należących do klastra 

 

Co najmniej 75% przedsiębiorstw 

należących do klastra nie ma 

powiązań kapitałowych z innymi 

przedsiębiorstwami z tego klastra 

   

 

 
Sprawdzono 
pod względem 
formalnym: 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby oceniającej wniosek 
 

 
Kartę 
zatwierdził: 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
Akceptacja Dyrektora DRG  

lub w przypadku jego nieobecności Z-cy Dyrektora OCRG ds. Rozwoju 
Gospodarczego 

 

 

 

 


