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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES
w projekcie współfinansowanym w ramach EFS

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (biznesplanu)
w ramach projektu : „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”
dotyczy wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na1:
a) utworzenie miejsc/a pracy w nowozakładanym przedsiębiorstwie społecznym,
b) utworzenie miejsc pracy w istniejącym PES pod warunkiem przekształcenia w PS
c) utworzenie miejsc/a pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
d) w postaci przedłużonego wsparcia pomostowego
Arkusz wypełniany przez CISI w Płocku – Realizatora Projektu
Numer wniosku
Data przesłania wniosku
Dane uczestników projektu wnioskujących o przyznanie wsparcia
(członków Grupy inicjatywnej, przedsiębiorstwa społecznego)
1.
Skład Grupy Inicjatywnej/nazwa PS
2.
(imiona i nazwiska osób wchodzących w skład grupy lub
nazwy organizacji/instytucji w przypadku utworzenia Grupy 3.
inicjatywnej przez osoby prawne, lub nazwa
4.
przedsiębiorstwa społecznego)
5.
Wnioskowana kwota wsparcia:
- w tym kwota wsparcia inwestycyjnego
- w tym kwota wsparcia pomostowego/
przedłużonego wsparcia pomostowego
Kryteria strategiczne

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

UWAGI/UZASADNIENIE

1. Wniosek posiada uchybienia, które nie zostały
dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej?
Jeśli TAK – przekazać do ponownej oceny formalnej
2. Opisana we wniosku działalność jest wykluczona z
możliwości uzyskania pomocy de minimis lub posiada inne
naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające przyznanie
wsparcia finansowego na założenie lub zatrudnienie w
przedsiębiorstwie społecznym?
Jeśli TAK – wniosek odrzucony.
3. Rekomendacja dot. przyznania wsparcia pomostowego2
4. Rekomendacja dot. przedłużonego wsparcia
pomostowego3

Niepotrzebne skreślić
Wydatki ujęte w sposób racjonalny w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, w kwocie zgodnej z Regulaminem przyznawania bezzwrotnego wsparcia
finansowego.
3 Sytuacja finansowa Wnioskodawcy wskazuje na uzasadnioną potrzebę kontynuowania udzielania mu pomocy.
1
2
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Lp.
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kryteria4

Maksymalna
Liczba
Uzasadnienie
liczba
przyznanych
punktów
punktów
Dla wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc/a pracy w:
a) nowozakładanym przedsiębiorstwie społ./ b) istniejącym podmiocie ekonomii społecznej przekształconym w przedsiębiorstwo
społeczne
Celowość przedsięwzięcia – uzasadnienie
1) Potrzeby rynkowe – 10 pkt
utworzenia miejsc pracy w PS. Wnioskodawca
2) Rodzaj działalności – 10 pkt
20
opisał potrzeby rynkowe (profil/branżę
planowanej działalności) oraz rodzaj działalności
(m.in. najważniejsze produkty/usługi).
Wykonalność przedsięwzięcia – dostępność
3) Zasoby przedsiębiorstwa - 5 pkt
zasobów, możliwość pozyskania i utrzymania
4) Potencjał – 5 pkt
20
rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej,
5) Dostawcy, partnerzy, klienci, gr. docelowa – 5 pkt
potencjał wnioskującego.
6) Kanały sprzedaży/ Konkurencja – 5 pkt
Niezbędność i racjonalność finansowania
zakupów towarów i usług. Wnioskodawca
poprawnie uzasadnił przedstawione wydatki,
20
Kalkulacja przedsięwzięcia / budżet – 20 pkt
niezbędność planowanych zakupów, zgodność
przedstawionych kosztów z cenami rynkowymi.
Wydatki są racjonalne, efektywne i przede
wszystkim kwalifikowalne.
Tworzenie miejsc pracy i PS w kluczowych
sferach rozwoju wskazanych w KPRES tj;
zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń,
polityka rodzinna, turystyka społeczna,
12
KPRES: TAK - 12 pkt, NIE - 0 pkt
budownictwo społeczne, lokalne produkty
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych
w strategii rozwoju województwa i w regionalnym
programie rozwoju ekonomii społecznej.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju - 12
Proponowane i opisane sposoby/metody i
pkt, w tym:
narzędzia będą zgodne z zasadami
- działalność ekologicznie neutralna lub
zrównoważonego rozwoju. Prowadzona
proekologiczna; działalność nieemisyjna (taka, która
działalność będzie co najmniej ekologicznie
w procesie produkcji nie powoduje zanieczyszczeń
neutralna lub proekologiczna, nieemisyjna,
środowiska); działalność, która ogranicza negatywne
12
ograniczająca negatywne skutki dla środowiska.
skutki dla środowiska (m.in. przeciwdziałanie
Dodatkowo prowadzona działalność, produkty,
zanieczyszczeniom środowiska, edukacja
usługi przyczynią się do rozwiazywania jakiś
ekologiczna, odnawialne źródła energii itp.) - w
problemów społecznych.
sumie 6 pkt
- działalność, która przyczyni się do rozwiązywania
problemów społecznych (np. ubóstwo, ochrona i
promocja zdrowia) – 6 pkt
Operatywność, przejrzystość, zrozumiałość
8
założeń
Kompletność, całkowitość opisu przedsięwzięcia
8

Maksymalna liczba punktów

100

Minimalna liczba punktów do otrzymania
dofinansowania – 60%
Łączna liczba przyznanych punktów

60

4

Nie dotyczy wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe
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Kryteria5

Maksymalna
Liczba
Uzasadnienie
liczba
przyznanych
punktów
punktów
Dla wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc/a pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Lp.
I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Celowość przedsięwzięcia – uzasadnienie
utworzenia miejsc/a pracy. Opis
planowanej/rozwiniętej działalności. Opis nowych
produktów/usług. Wpływ nowych/nowego
miejsc/a pracy na sytuację przedsiębiorstwa.

Wykonalność przedsięwzięcia – dostępność
zasobów, możliwość pozyskania i utrzymania
rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej,
potencjał wnioskującego.
Niezbędność i racjonalność finansowania
zakupów towarów i usług. Wnioskodawca
poprawnie uzasadnił przedstawione wydatki,
niezbędność planowanych zakupów, zgodność
przedstawionych kosztów z cenami rynkowymi.
Wydatki są racjonalne, efektywne i przede
wszystkim kwalifikowalne.
Tworzenie miejsc pracy i PS w kluczowych
sferach rozwoju wskazanych w KPRES tj.:
zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń,
polityka rodzinna, turystyka społeczna,
budownictwo społeczne, lokalne produkty
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych
w strategii rozwoju województwa i w regionalnym
programie rozwoju ekonomii społecznej.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Proponowane i opisane sposoby/metody i
narzędzia będą zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Prowadzona
działalność będzie co najmniej ekologicznie
neutralna lub proekologiczna, nieemisyjna,
ograniczająca negatywne skutki dla środowiska.
Dodatkowo prowadzona działalność, produkty,
usługi przyczynią się do rozwiazywania jakiś
problemów społecznych.

Operatywność, przejrzystość, zrozumiałość
założeń
Kompletność, całkowitość opisu przedsięwzięcia

20

20

20

Kalkulacja przedsięwzięcia / budżet – 20 pkt

12

KPRES: TAK - 12 pkt, NIE - 0 pkt

12

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju - 12
pkt, w tym:
- działalność ekologicznie neutralna lub
proekologiczna; działalność nieemisyjna (taka, która
w procesie produkcji nie powoduje zanieczyszczeń
środowiska); działalność, która ogranicza negatywne
skutki dla środowiska (m.in. przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom środowiska, edukacja
ekologiczna, odnawialne źródła energii itp.) - w
sumie 6 pkt
- działalność, która przyczyni się do rozwiązywania
problemów społecznych (np. ubóstwo, ochrona i
promocja zdrowia) – 6 pkt

8
8

Maksymalna liczba punktów

100

Minimalna liczba punktów do otrzymania
dofinansowania – 60%
Łączna liczba przyznanych punktów

60

5

Nie dotyczy wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Uzasadnienie potrzeby utworzenia miejsc/a pracy 20 pkt w tym:
- uzasadnienie utworzenia miejsc/a pracy – 5 pkt
- opis planowanej/rozwiniętej działalności – 5 pkt
- opis nowych produktów/usług – 5 pkt
- wpływ nowych/nowego miejsc/a pracy na
sytuację przedsiębiorstwa – 5 pkt
1) Zasoby przedsiębiorstwa - 5 pkt
2) Potencjał Wnioskodawcy – 5 pkt
3) Dostawcy, partnerzy, klienci, gr. docelowa – 5 pkt
4) Kanały sprzedaży/ Konkurencja – 5 pkt
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WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ
Wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i otrzymuje
dofinansowanie / Wniosek został oceniony pozytywnie
Wniosek nie uzyskał wymaganej liczby punktów /
Wniosek został oceniony negatywnie

TAK/NIE

WERYFIKACJA WYDATKÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ O WSPARCIE POMOSTOWE
Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem:

......................................
Data

...............................................................
Podpis Oceniającego

