Bijlage 3 Rankingscriteria
Score voor ranking projecten Tender Pieken 2011
Naam project:
Naam penvoerder:
Dossiernummer:
Programmalijn waarop het project betrekking heeft:
1 Financieel
Percentage gevraagde bijdrage ten opzichte van de totale subsidiabele
1a
kosten
30% of meer: 0 punten
30 tot 25%: 1 punt
25% of minder: 2 punten

1b

Percentage totale bijdrage van partijen, niet zijnde gemeente, provincie,
Rijk en/of EU, ten opzichte van de totale subsidiabele kosten
… 0 tot 30%: 0 punten
…30 tot 40%: 1 punt
…40 tot 50%: 2 punten
…50 tot 60%: 3 punten
…60% of meer: 4 punten

Maximale
Score

score
1a

2

score
1b

4

Totaal Financieel
2 Innovatie
Mate waarin er sprake is van proces/product vernieuwing met
2a
toegevoegde waarde voor de Noord-Nederlandse economie
Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderbouwing in de
aanvraag
…0 = zeer matig
…1 = matig
…2 = redelijk
…3 = behoorlijk
…4 = goed
…5 = zeer goed
Toelichting:

2b

In hoeverre is er sprake van valorisatie?
Valorisatie: het tot maatschappelijke waarde brengen van
wetenschappelijke en technologische kennis uit het publieke domein.
…0 = niet
…1 = matig
…2 = redelijk
…3 = goed
Toelichting:

2c

Is het project nieuw voor Noord-Nederland?

6

score
2a

5

score
2b

3

score

2

2c
ja = 2 punten
nee = 0 punten
Toelichting:
Totaal Innovatie

10

3 Samenwerking en clustering
3a

Mate van samenwerking (aantal deelnemers)
1 deelnemer: 0 punten
2 deelnemers: 1 punt
3 deelnemers: 2 punten
4 of meer deelnemers: 3 punten
Toelichting:

3b

Kwalitatieve bijdrage
Speelt een kennisinstelling een wezenlijke rol bij dit project? Dit komt o.a.
tot uiting in de mate waarin wordt deelgenomen in de projectactiviteiten.
De bijdrage van de kennisinstelling moet een additionele bijdrage
betreffen. Alleen een bestaand en volledig onderzoek inbrengen telt niet
als bijdrage van een kennisinstelling. De bijdrage van de kennisinstelling
wordt gerelateerd aan de totale subsidiabele kosten van het project
(bijdrage kennisinstelling/TSK).
0 tot 4% = 0 punten
4 tot 8% = 1 punt
8 tot 12% = 2 punten
12% of meer = 3 punten
Toelichting:

3c

Heeft het project inhoudelijke raakvlakken met andere nationale
topsectoren of regionale speerpunten uit Koers Noord en levert het
daarmee een bijdrage aan de versterking hiervan?
ja = 3 punten
nee = 0 punten
Toelichting:

Totaal Samenwerking en clustering

Totaal

score
3a

3

score
3b

3

score
3c

3

9

25

