
                                                                                               

  

 

 

          

                                     

Załącznik 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 
Tytuł projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” 
Nr projektu: RPPM.06.03.02-22-0001/16-00 
Oś Priorytetowa: 6. Integracja 
Działanie: 6.3 Ekonomia społeczna 
Poddziałanie: 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej 
 

 
Nr ewidencyjny wniosku:  

Beneficjent pomocy:  

Wnioskowana kwota wsparcia:  

Data wpłynięcia wniosku:  



                                                                                               

  

 

 

          

                                     

Deklaracja bezstronności  

Oświadczam, że:  

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 
związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z osobami wnioskującymi o 
przyznanie wsparcia finansowego.  

- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am)                   
w stosunku pracy lub zlecenia z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego.  

- Nie pozostaję z osobami wnioskującymi o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej 
bezstronności.  

 

 

Data i podpis: ................................................................................................................................. 
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l.p. Kryterium Max liczba  
punktów 

Liczba 
punktów 

Uzasadnienie przyznanej oceny 

I Celowość przedsięwzięcia  15 

(min. 9 pkt.) 

  

1 Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa społecznego i 
utworzenia nowych miejsc pracy w nowo utworzonym 
przedsiębiorstwie społecznym bądź utworzenia nowych 
miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym 
bądź utworzenia nowych miejsc pracy w podmiocie 
ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem 
przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne) 

5 

  

2 Tworzenie nowych miejsc pracy i nowych przedsiębiorstw 
społecznych w kluczowych sferach rozwojowych 
wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, 
solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 
budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w 
kierunkach rozwoju określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz ocena wartości 
społecznej przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstwa społecznego.  

10 

  

II Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia (max 45 pkt., min. 27 pkt.) 

1. Realność projektowanych produktów/ usług i możliwość ich 
realizacji 

15   

2. Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w 15   



 

Projekt pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

stosunku do planu przedsięwzięcia (analiza rynku oraz 
konkurencji) 

3. Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej 
sprzedaży (w tym oferty/ofert usług danego 
przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do 
realizowanego przedsięwzięcia) 

15 

  

III Potencjał/ operatywność (max 15 pkt., min. 9 pkt.) 

 Szeroko rozumiany potencjał osobowy, kompetencyjny, 
kwalifikacyjny, motywacyjny przyszłych członków lub 
pracowników przedsiębiorstwa społecznego 

15 
  

IV Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia (max 20 pkt., min. 12 pkt.) 

1 Spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności i 
stopień, w jakim zaplanowane zakupy umożliwiają 
kompleksową realizację przedsięwzięcia (niezbędność i 
racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług ze 
środków przyznanych przedsiębiorstwu społecznemu przy 
uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub 
jakościowych) 

15 

  

2 Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji 
projektu  5 

  

V Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności 
lub zmiany jej profilu w koniecznych przypadkach, 
elastyczność oferowanych usług oraz możliwość 
dostosowania ich świadczenia do potrzeb zgłaszanych przez 
rynek) 

5 

(min. 3 pkt.) 
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VI Trwałość ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia 
(ocena szans przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa 
społecznego w odniesieniu do realizowanego 
przedsięwzięcia) 

10 

(min. 6 pkt.) 

  

VII Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość 
założeń 

10 

(min. 6 pkt.) 

  

 Łącznie 120 

(min. 72 
pkt.) 

  

 Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 

72 punkty(min. 60%) z tym zastrzeżeniem, że w każdej z 
kategorii oceny (oznaczonych liczbą rzymską) Wnioskujący 

musi otrzymać min. 60% punktów 

 

TAK NIE 

 

 
 
Uzasadnienie ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia punktów oraz zmian w wysokości proponowanej kwoty wsparcia 
(minimum 10 zdań):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 
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Proponowana kwota wsparcia: …………………………… PLN (słownie złotych: ……………………………………………….) 

        
 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek: ………………………………….. 

 

Data: ……………………..201….. roku           Czytelny podpis  osoby oceniającej: ......................................................... 

 


