subregion bialski
Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczenia usług wsparcia finansowego

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKU
Nr Wniosku
Data wpłynięcia wniosku:
Wnioskowana kwota wsparcia

Wnioskodawca / Wnioskodawcy

Typ przedsięwzięcia

Typ 1 przedsięwzięcia
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem
w nim nowych miejsc pracy.
Typ 2 przedsięwzięcia
Utworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w
przedsiębiorstwach społecznych).

Deklaracja bezstronności i poufności
1

2
3
4
5
6

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 Wnioskodawcą, i/lub członkiem lub członkiem władz
Wnioskodawcy.
Oświadczam, że przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/-am
w stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą.
Oświadczam, że nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą.
Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się,
że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom
trzecim.
Miejscowość i data

Czytelny podpis Oceniającego/-ej
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A. Kryteria merytoryczne ogólne
Liczba punktów
przyznana przez
oceniającego

KRYTERIUM

Max. liczba
punktów
możliwa do
uzyskania

I

Celowość przedsięwzięcia (minimum 2,5 pkt)

5

1.

Uzasadnienie dla:
- utworzenia przedsiębiorstwa społecznego i utworzenia nowych miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym, lub
- utworzenia nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, lub
- utworzenia nowych miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo
społeczne.

5

(minimum 2,5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

II

Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia (minimum 20 pkt)
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1.

10

Realność projektowanych produktów/usług i możliwość ich realizacji.
(minimum 5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

2.

Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia (analiza rynku oraz konkurencji).

15

(minimum 7,5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

3.

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

15

(minimum 7,5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

III

Potencjał (minimum 7,5 pkt)

15
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1.

Szeroko rozumiany potencjał osobowy, kompetencyjny, kwalifikacyjny, przyszłych członków lub pracowników przedsiębiorstwa
społecznego oraz instytucjonalny samego przedsiębiorstwa.

15

(minimum 7,5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

IV

Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia (minimum 7,5 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
10

(minimum 5 pkt)

Uzasadnienie oceny:

2.

5

Czy Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu? (minimum 2,5 pkt)
Uzasadnienie oceny:

Wielowariantowość (minimum 2,5 pkt)
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V

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

5

Uzasadnienie oceny:

VI

Trwałość ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (minimum 5 pkt)

10

(ocena szans przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa społecznego w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia).
Uzasadnienie oceny:

VII

Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń (minimum 5 pkt)
Uzasadnienie oceny:
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Łącznie kryteria ogólne (minimum 60 pkt)

100

B. KRYTERIA STRATEGICZNE
1.

KRYTERIA

30

Utworzenie minimum 1 miejsca pracy dla minimum 1 osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z
projektów w ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014- 2020, w tym w szczególności:

10

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
b) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi
c) osoby opuszczające podmioty reintegracyjne,
d) wychowankowie opuszczający instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej
których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Działania 11.3 RPO WL.
Uzasadnienie oceny:

2

Co najmniej 50% tworzonych miejsc pracy zostanie utworzonych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój; rozwój społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji kulturowej;
solidarność pokoleń.
Uzasadnienie oceny:

Strona 6 z 8

BOWES

20

subregion bialski

C. ŁĄCZNA PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW
Łącznie kryteria ogólne oraz kryteria strategiczne

110

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Wniosek otrzymał co najmniej 60% łącznej liczby punktów za kryteria ogólne, a w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach
każdej z poszczególnych kategorii kryteriów ogólnych, jak i szczegółowych w ramach oceny merytorycznej,
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D. KWESTIONOWANE WYSOKOŚCI WYDATKÓW
Ocenianemu Wnioskowi o udzielenie wsparcia finansowego może zostać przyznana niższa niż wnioskowana kwota wsparcia finansowego w razie stwierdzenia przez
Komisję wydatków zbędnych, nieuzasadnionych, niekwalifikowalnych lub przeszacowanych.

Nazwa wydatku

Wnioskowana kwota

Proponowana kwota

1
2
3
4
Etc.

Uzasadnienie dla kwestionowanych wysokości wydatków

Proponowana kwota dofinansowania

PLN

W przypadku, gdy wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów należy wpisać „0”.
Miejscowość i data
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