
 

1 

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy  

 

 
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

 
projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
nr umowy RPLD.09.03.01-10-0002/17 z dnia 5 lutego 2018 r. 

 

 
Deklaracja bezstronności i poufności  

 
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 Uczestnikiem, i/lub członkiem, członkiem 
władz bądź pracownikiem Uczestnika; 

- przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem/-am w stosunku pracy lub zlecenia z Uczestnikiem; 
- nie pozostaję z Uczestnikiem 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, data       czytelny podpis Oceniającego 
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Kryterium 

ogólne 

Kryterium szczegółowe Maksymalna liczba punktów Proponowane zasady przyznawania punktów Części biznes 
planu 
podlegające 
ocenie 

Kryterium 
ogólne 

Kryterium 
szczegółowe 

I. 

Celowość 
przedsięwzięcia 

max 15 punktów 

min. 9 punktów 

Uzasadnienie dla utworzenia 
przedsiębiorstwa społecznego 
i utworzenia nowych miejsc 
pracy w nowopowstałym 
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) 

15 

5 

5 pkt: biznesplan przedstawia całościowe i szczegółowe informacje 
i rozwiązania, które PS będzie mogło wykorzystać w prowadzeniu 
firmy, w analizie SWOT uwzględniono wszystkie kluczowe czynniki, 
planowane przedsięwzięcie wyróżnia się przewagą mocnych stron 
i szans nad słabymi stronami i zagrożeniami (przy czym chodzi 
tutaj o przewagę pod kątem znaczenia dla PS) 

4-3 pkt: biznes plan zawiera całościowy opis przedsięwzięcia, 
planowane przedsięwzięcie wyróżnia się względną równowagą 
mocnych stron i szans oraz słabych stron i zagrożeń, ale dla 
poszczególnych słabych stron i zagrożeń zaproponowano 
adekwatne środki zaradcze 

2-1 pkt: część biznesplanu wypełniono pobieżnie, przez co 
biznesplan nie obejmuje całościowego opisu przedsięwzięcia, 
planowane przedsięwzięcie wyróżnia się względną równowagą 
mocnych stron i szans oraz słabych stron i zagrożeń, ale nie 
zaproponowano środków zaradczych 

0 pkt: planowane przedsięwzięcie wyróżnia się przewagą (pod 
kątem znaczenia dla PS) słabych stron i zagrożeń nad mocnymi 
stronami i szansami 

 

 

 

B-1, B-2, C-8 

 

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, 

10 

8-10 pkt: przedsięwzięcie zakłada utworzenie wszystkich miejsc 
pracy w kluczowych sferach rozwoju KPRES i/lub w kierunkach 
rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i/lub w 
Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 
Województwa Łódzkiego oraz tworzone miejsca pracy posiadają 
ocenę wartości społecznej przedsięwzięcia, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa 
społecznego 

B-1, B-2, C-8, 
D-1 
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solidarność pokoleń, polityka 
rodzinna, turystyka społeczna, 
budownictwo społeczne, lokalne 
produkty kulturowe oraz w 
kierunkach rozwoju określonych 
w strategii rozwoju 
województwa i Regionalnym 
Planie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej dla Województwa 
Łódzkiego oraz ocena wartości 
społecznej przedsięwzięcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstwa społecznego 

7-4 pkt: przedsięwzięcie zakłada utworzenie wszystkich miejsc 
pracy w kluczowych sferach rozwoju KPRES lub w kierunkach 
rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa lub w 
Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 
Województwa Łódzkiego oraz tworzone miejsca pracy posiadają 
ocenę wartości społecznej przedsięwzięcia 

3-1 pkt: przedsięwzięcie zakłada utworzenie wszystkich miejsc 
pracy w kluczowych sferach rozwoju KPRES lub w kierunkach 
rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa lub w 
Regionalnym Planie Rozwoju Ekonomii Społecznej dla 
Województwa Łódzkiego, ale tworzone miejsca pracy nie 
posiadają oceny wartości społecznej przedsięwzięcia 

0 pkt: biznesplan nie przewiduje w ogóle tworzenia miejsc pracy w 
kluczowych sferach rozwojowych i nie posiada oceny wartości 
społecznej przedsięwzięcia 

Uzasadnienie oceny w kryterium I Celowość przedsięwzięcia (minimum 5 zdań): 

 

 

 

 

II. 

Realność założeń 
i wykonalność 
przedsięwzięcia 
max 45 pkt. 

min. 24 pkt. 

 

Realność projektowanych 
produktów/ usług i możliwość ich 
realizacji 

45 

 
15 

15-13 pkt: podjęto działania badające zapotrzebowanie na 
realizację przedsięwzięcia, przeprowadzono badania rynku (np. 
ankiety wśród potencjalnych klientów lub zweryfikowano sytuację 
społeczno-ekonomiczną np. na podstawie dostępnych danych, 
przeprowadzono szereg rozmów z klientami, w tym podpisano co 
najmniej jeden list intencyjny, pozyskano lokal na potrzeby 
prowadzonej działalności, zbadano konkurencję, a przedsięwzięcie 
jest realne do realizacji 

12-10 pkt: podjęto działania badające zapotrzebowanie na 

C-1, C-2 
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realizację przedsięwzięcia, przeprowadzono badania rynku (np. 
ankiety wśród potencjalnych klientów lub zweryfikowano sytuację 
społeczno-ekonomiczną np. na podstawie dostępnych danych, 
przeprowadzono szereg rozmów z klientami, przedsięwzięcie jest 
realne do realizacji 

9-7 pkt: przedsięwzięcie jest realne do realizacji, zrealizowano 
większość niezbędnych działań przygotowawczych 

6-4 pkt: przedsięwzięcie jest realne do realizacji, ale nie 
zrealizowano większości niezbędnych działań przygotowawczych 

3-1 pkt: przedsięwzięcie prawdopodobnie jest realne do realizacji, 
ale biznesplan zawiera zbyt mało danych na ten temat, więc 
trudno to określić 

0 pkt: planowane przedsięwzięcie jest niemożliwe do realizacji 

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

15 

15-13 pkt: bardzo dobrze rozpoznano potrzeby i oczekiwania 
klientów, określono ich cechy oraz ich szacunkową liczbę, 
zaproponowano przekonywująco (w kontekście potrzeb klientów i 
oferty konkurencji) wyróżniki swojej oferty, dobrano adekwatne 
(do specyfiki swojego produktu oraz grupy docelowej) metody 
promocji i dystrybucji, co pozwoli PS przebić się na rynku  

12-10 pkt: w zadawalającym stopniu rozpoznano potrzeby i 
oczekiwania klientów, określono ich cechy oraz ich szacunkową 
liczbę, zaproponowano adekwatne wyróżniki swojej oferty, 
dobrano adekwatne metody promocji i dystrybucji, co pozwoli PS 
przebić się na rynku 

9-7 pkt: w zadawalającym stopniu rozpoznano potrzeby i 
oczekiwania klientów, określono ich cechy oraz ich szacunkową 
liczbę i zaproponowano adekwatne wyróżniki swojej oferty lub 
dobrano adekwatne (do specyfiki swojego produktu oraz grupy 
docelowej) metody promocji i dystrybucji, co może być 
wystarczające do wejścia PS na rynek 

C-2, C-3 
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6-4 pkt: częściowo rozpoznano potrzeby i oczekiwania klientów, 
pobieżnie określono ich cechy oraz ich szacunkową liczbę, 
zaproponowano wyróżniki swojej oferty, trudno na tej podstawie 
ocenić możliwości wejścia na rynek 

3-1 pkt: częściowo rozpoznano potrzeby i oczekiwania klientów, 
pobieżnie określono ich cechy oraz określono ich szacunkową 
liczbę. W sposób niewystarczający i nieadekwatny zaproponowano 
wyróżniki swojej oferty oraz dobór metod promocji, trudno na tej 
podstawie ocenić możliwości wejścia na rynek 

0 pkt: w ogóle nie rozpoznano potrzeb i oczekiwań klientów, brak 
informacji nt. możliwości wejścia na rynek 

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

15 

15-13 pkt: wysokość przychodów została oszacowana prawidłowo, 
uwzględniono liczbę potencjalnych klientów oszacowaną w 
oparciu o wiarygodne dane, planowane źródła przewagi 
konkurencyjnej, przewidywaną skuteczność metod promocji; 
przejęcie zakładanej wielkości rynku jest realne, przyjęta polityka 
cenowa i sprzedażowa jest racjonalna 

12-10 pkt: wysokość przychodów, cen i sprzedaży została 
oszacowana prawidłowo 

9-7 pkt: wysokość przychodów, cen i sprzedaży została 
oszacowana prawidłowo, jednak przejęcie zakładanej części rynku 
nie znajduje uzasadnienia w konstrukcji przedsięwzięcia (np. 
skuteczność metod promocji została określona w sposób zbyt 
optymistyczny, przewagi konkurencyjne w kontekście potrzeb 
klientów i istniejącej konkurencji zostały określone w sposób 
niegwarantujący osiągnięcie zakładanej wielkości sprzedaży) 

6-4 pkt: wysokość przychodów, cen i sprzedaży została 
oszacowana poprawnie, jednak nie określono przewag 
konkurencyjnych, oczekiwań i potrzeb klientów 

3-1 pkt: wysokość cen oraz prognozowana sprzedaż została 

C-4, C-5, C-6, 
C-7 
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wyjaśniona pobieżnie i w sposób nie pozwalający jednoznacznie 
ocenić realności i wiarygodności szacunku 

0 pkt: przyjęta polityka cenowa oraz sprzedaż jest nieracjonalna i 
nierealna 

Uzasadnienie oceny w kryterium II Realność założeń i wykonalność przedsięwzięcia (minimum 5 zdań): 

 

 

 

III. 

Potencjał  

max 15 pkt.  

min. 8 pkt 

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

15 15 

15-13 pkt: wszyscy członkowie/pracownicy mają wystarczające 
kompetencje by pracować na tworzonych stanowiskach pracy, co 
wynika z doświadczenia zawodowego (co najmniej dwuletniego w 
pracy danego rodzaju) lub kwalifikacji i umiejętności 
poszczególnych osób wynikających z odbytych szkoleń i praktyk; co 
najmniej dwie osoby z zarządu mają doświadczenie 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

12-10 pkt: większość członków/pracowników ma wystarczające 
kompetencje by pracować na tworzonych stanowiskach pracy, co 
wynika z doświadczenia zawodowego (co najmniej dwuletniego w 
pracy danego rodzaju) lub kwalifikacji i umiejętności 
poszczególnych osób wynikających z odbytych szkoleń i praktyk; co 
najmniej jedna osoba z zarządu ma doświadczenie w prowadzeniu 
działalności gospodarczej  

9-7 pkt: wszyscy członkowie/pracownicy mają wystarczające 
kompetencje by pracować na tworzonych stanowiskach pracy, co 
wynika z doświadczenia zawodowego lub deklarowanych 
kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób, co najmniej jedna 
osoba z zarządu ma doświadczenie w pracy na stanowiskach 
kierowniczych 

6-4 pkt: większość członków/pracowników ma wystarczające 

D-1, D-2 
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kompetencje by pracować na tworzonych stanowiskach pracy, co 
wynika z doświadczenia zawodowego lub deklarowanych 
kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób 

3-1 pkt: przynajmniej jedna osoba z grona członków/pracowników 
ma wystarczające kompetencje by pracować na tworzonych 
stanowiskach pracy, co wynika z doświadczenia zawodowego lub 
deklarowanych kwalifikacji i umiejętności poszczególnych osób 

0 pkt: żaden z grona członków/pracowników ani osób z zarządu 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji 

Uzasadnienie oceny w kryterium III Potencjał (minimum 5 zdań): 

 

 

 

IV. 

Racjonalność i 
wykonalność 
finansowa 
przedsięwzięcia 
max 20 pkt. 

min. 11 pkt. 

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) 

20 15 

15-13 pkt: wszystkie planowane wydatki są dokładnie uzasadnione 
i są niezbędne do prowadzenia działalności danego rodzaju; 
planowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową 
realizację przedsięwzięcia, wysokość poszczególnych pozycji 
kosztów została wyjaśniona, wszystkie koszty są oszacowane 
realnie i wiarygodnie z uwzględnieniem obowiązujących stawek 
rynkowych, uwzględniono wszystkie koszty prowadzenia 
działalności danego rodzaju 

12-10 pkt: wszystkie planowane wydatki są uzasadnione oraz 
umożliwią realizację przedsięwzięcia, wszystkie planowane 
wydatki zostały oszacowane na podstawie wartości rynkowych tzn. 
przy uwzględnieniu parametrów technicznych lub jakościowych 
zakupów nie są one przeszacowane, ani niedoszacowane 

9-7 pkt: wszystkie planowane wydatki są uzasadnione, ale część z 
nich w sposób niewystarczający, przez co ich niezbędność w 
kontekście działalności danego rodzaju budzi wątpliwości 

E-1, E-2, E-3 
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6-4 pkt: nie wszystkie planowane wydatki są uzasadnione i/lub 
część z nich w sposób niewystarczający, przez co ich niezbędność 
w kontekście działalności danego rodzaju budzi wątpliwości, 
wysokość części wydatków wzbudza wątpliwości w kontekście 
zakładanych parametrów technicznych lub jakościowych 
planowanych zakupów 

3-1 pkt: w katalogu wydatków znajdują się wydatki zbędne lub 
koszty niekwalifikowane i/lub na podstawie zawartości 
biznesplanu (opisu parametrów technicznych i jakościowych) 
trudno ocenić prawidłowość oszacowania wydatków 

0 pkt: planowane zakupy i inwestycje są nieracjonalne i 
niezasadne 

Proponowane źródła 
finansowania dają gwarancję 
realizacji projektu 

5 

5-4 pkt: uwzględnione źródła przychodów pozwalają realizować 
przedsięwzięcie, wskazano pewne źródła przychodów 

3-1 pkt: uwzględnione źródła przychodów pozwalają wnioskować, 
że jest szansa na realizację przedsięwzięcia 

0 pkt: wskazane źródła przychodów nie dają możliwości realizacji 
przedsięwzięcia 

 

F-1,  

Uzasadnienie oceny w kryterium IV Racjonalność i wykonalność finansowa przedsięwzięcia (minimum 5 zdań): 

 

 

 

V. 

Wielo-
wariantowość 

max 5 pkt 

Możliwość rozszerzenia 
działalności lub zmiany profilu PS 
w koniecznych przypadkach, 
elastyczność oferowanych usług 
oraz możliwość dostosowania ich 

5 5 

5 pkt: przedstawiono racjonalne możliwości rozszerzenia 
działalności lub zmiany jej profilu, w tym podkreślono możliwości 
doskonalenia produktów/usług i wynikające stąd możliwości 
pozyskania dodatkowych klientów  

4-3 pkt: przedstawiono racjonalne możliwości rozszerzenia 

C-2 
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min. 3 pkt świadczenia do potrzeb 
zgłaszanych przez rynek 

działalności lub zmiany jej profilu 

2-1 pkt: przedstawiono możliwości rozszerzenia działalności lub 
zmiany jej profilu, jednak pozostawia to wątpliwości dotyczące 
racjonalności np. zakłada się całkowitą zmianę grupy docelowej i 
działalność innego rodzaju 

0 pkt: nie uwzględniono możliwości rozszerzenia działalności lub 
zmiany profilu w koniecznych przypadkach, nie ma elastyczności 
oferowanych usług oraz możliwości dostosowania ich świadczenia 
do potrzeb zgłaszanych przez rynek 

Uzasadnienie oceny w kryterium V Wielowariantowość (minimum 5 zdań): 

 

 

 

 

VI. 

Trwałość 
ekonomiczno – 
finansowa 
przedsięwzięcia 

max 10 

min. 6 

Ocena szans przetrwania i 
rozwoju przedsiębiorstwa 
społecznego w odniesieniu do 
realizowanego przedsięwzięcia 

10 10 

10-5 pkt: PS będzie w stanie zachować płynność finansową po 
zakończeniu wsparcia pomostowego (PS osiąga dodatni wynik 
finansowy, PS nie będzie miała problemów z płynnością lub będzie 
miała środki na pokrycie kosztów pozyskania finansowania 
zwrotnego – kredytu czy pożyczki), wszystkie wyliczenia są 
wykonane poprawnie i nie budzą wątpliwości, założenia przyjęte w 
rachunku wyników są poprawne (nie zniekształcają osiąganych 
wyników i wyciąganych wniosków)  

5-1 pkt: PS prawdopodobnie będzie w stanie zachować płynność 
finansową po zakończeniu wsparcia pomostowego, jednak na 
podstawie informacji zawartych w biznesplanie trudno to 
jednoznacznie ocenić, część wyliczeń lub założeń przyjętych w 
konstrukcji rachunku wyników nie została wyjaśniona lub w 
sposób nieuprawniony zniekształca osiągane wyniki lub wyciągane 
wnioski 

C-8,  



 

10 

0 pkt: przedsięwzięcie nie ma szans na finansowanie się z 
własnych wygenerowanych przychodów, przedsięwzięcie ma 
szansę realizacji tylko w okresie bezzwrotnego wsparcia 
finansowego 

Uzasadnienie oceny w kryterium VI Trwałość ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia (minimum 5 zdań): 

 

 

 

 

VII. 

Kompletność, 
przejrzystość, 
prostota, 
zrozumiałość 
założeń 

max 10 

min. 6 

 10 10 

10-7 pkt: biznesplan jest zrozumiały, wszystkie specjalistyczne 
określenia zostały wyjaśnione, wszystkie założenia (np. przyjęta 
liczba potencjalnych klientów) zostały dokładnie opisane i 
wyjaśnione, biznesplan przedstawia całościowe i szczegółowe 
informacje i rozwiązania, które PS będzie mogło wykorzystać w 
prowadzeniu firmy 

6-4 pkt: biznesplan jest zrozumiały i zawiera całościowy opis 
przedsięwzięcia 

3-1 pkt: biznesplan jest zrozumiały, choć nie wyjaśniono 
wszystkich założeń, niektóre części biznesplanu wypełnione są 
pobieżnie, przez co biznesplan nie obejmuje całościowego opisu 
przedsięwzięcia 

0 pkt: biznesplan jest niezrozumiały, nie wyjaśniono założeń 

cały 
biznesplan 

Uzasadnienie oceny w kryterium VII Kompletność, przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń (minimum 5 zdań): 
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Łącznie 
120 pkt 

min. 72 pkt. 
 

 
 

  

 

 

 

 

..............................      ............................................... 

Miejscowość, data       czytelny podpis Oceniającego 

 

 


