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Regulamin oceny stopnia innowacyjności podmiotów ubiegających się o zakup 

terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

 

 

§ 1  

Niniejszy Regulamin oceny stopnia innowacyjności podmiotów ubiegających się o zakup 

terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, zwany dalej 

Regulaminem określa szczegółowe zasady i tryb oceny stopnia innowacyjności podmiotów 

ubiegających się o zakup terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego. 

 

§ 2  

Użyte w Regulaminie oznaczenia określają: 

1) Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku zwany dalej BPN-T - 

podmiot dokonujący oceny stopnia innowacyjności podmiotów ubiegających się  

o zakup terenów inwestycyjnych BPN-T 

2) Dyrektor - dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, 

3) Wniosek aplikacyjny - wniosek aplikacyjny Przedsiębiorstwa ubiegającego się o zakup 

terenów inwestycyjnych Białostockiego parku naukowo-technologicznego 

4) Komisja Opiniująca - komisja powołana w celu oceny merytorycznej złożonych 

wniosków. 

 

§ 3  

Przedsiębiorstwa ubiegające się o zakup terenów inwestycyjnych BPN-T zostaną ocenione 

pod względem stopnia innowacyjności ich produktów i usług zgodnie z opisaną niżej 

procedurą: 

1) Podmiot ubiegający się o zakup terenów inwestycyjnych BPN-T musi złożyć 

następujące dokumenty: 

a) Wniosek aplikacyjny - załącznik nr 1, 

b)  Certyfikaty, referencje, rekomendacje lub inne dokumenty potwierdzające 

doświadczenie lub pozycję podmiotu na rynku, 

c) W przypadku przedsiębiorstw sprawozdanie finansowe za okres ostatnich, 

pełnych trzech lat poprzedzających moment złożenia wniosku. 

2) Wypełnione wnioski muszą być złożone w formie pisemnej osobiście w siedzibie 

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Żurawia 71 lub przesłane za 

pośrednictwem poczty na adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok z dopiskiem 

„Wniosek do oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa ubiegającego się o zakup 

terenów inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego", 

najpóźniej niż w wymaganym terminie określonym w pisemnym przetargu na 

sprzedaż nieruchomości, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

3) Złożony wniosek zostanie sprawdzony pod kątem formalnym w ciągu 10 dni 
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roboczych. W przypadku braków formalnych, Wnioskodawca zostanie wezwany  

do uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych. 

4) W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek zostanie poddawany ocenie 

merytorycznej. 

5) W celu dokonania oceny merytorycznej Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo- 

Technologicznego powołuje Komisję Opiniującą, w skład której wchodzi Dyrektor 

Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego oraz trzech pracowników 

Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego. 

6) Wnioskodawca zostanie zaproszony na spotkanie, na którym Komisja Opiniująca 

będzie mogła zadawać pytania dotyczące informacji zawartych we wniosku 

aplikacyjnym. 

7) Na podstawie oceny merytorycznej i spotkania Komisja Opiniująca przyzna 

Wnioskodawcy określoną liczbę punktów. Pod uwagę będą brane następujące 

kryteria: 

a) Innowacyjny charakter przedsiębiorstwa; 

b) Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa 

c) Działalność w preferowanych branżach 

d) Pozytywny wpływ na wzmocnienie lokalnej gospodarki 

e) Pozostałe (doświadczenie, certyfikaty, referencje, ogólna ocena ze spotkania) 

8) Przyznana ocena będzie średnią ocen uzyskanych od poszczególnych członków 

Komisji Opiniującej. 

9) Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego wyda Wnioskodawcy: 

a) zaświadczenie o wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa 

ubiegającego się o zakup terenów Białostockiego Parku Naukowo-

Technologicznego (wzór stanowi załącznik nr 2) 

b) W przypadku otrzymania co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów - 

zaświadczenie kwalifikujące do działu w przetargu, potwierdzające, że 

Wnioskodawca w procesie oceny otrzymał powyżej 50% maksymalnej 

wartości punktów (wzór stanowi załącznik nr 3) 

10) Wynik jest oceną dokonywaną przez poszczególnych członków Komisji Opiniującej  

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 


