
 

 

KARTA OCENY PREZENTACJI 
 WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (biznesplanu) 

w ramach projektu : „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie* - IWES 4” 
*Subregion: ostrołęcki/ciechanowski/radomski1 

 
Arkusz wypełniany przez mOWES – Realizatora Projektu/Członków Komisji Oceny Wniosków(KOW) 
Numer wniosku  

Nazwa organizacji/ 
członków grupy 
inicjatywnej 

 

Imię i nazwisko 
członka KOW 

 

Data prezentacji  
PYTANIA NA JAKIE 

ODPODWIADA 
ORGANIZACJA/GRUPA 

INICJATYWNA  

 
KRYTERIA OCENY 

 
PUNKTACJA 

 
KOMENTARZ 

1. OPERATYWNOŚĆ (SKUTECZNOŚĆ, AKTYWNY LIDER, SPOSÓB ZAPREZENTOWANIA GRUPY) 
 
 
 
 
 
 

Kim jesteście? 
Zaprezentujcie 
organizacje/grupę. 

 

organizacja/ grupa inicjatywna istnieje od 
dłuższego czasu i ma za sobą udane działania, 
członkowie grupy są zaangażowani w jej 
działalność; 

• organizacja/ grupa inicjatywna w sposób 
przemyślany i wykonalny wskazuje w jakich 
okolicznościach zrodził się pomysł na wspólne 
działanie; 

• Sposób zaprezentowania organizacją/ grupą 
inicjatywną dowodzi aktywny, charyzmatyczny i  
przedsiębiorczy lider; prezentacja była rzeczowa 
a prezentujący odpowiedzieli na wszystkie 
wymagane pytania; 

• prezentujący przygotowali się do prezentacji/ 
prezentacja była przemyślana i staranna; 

• prezentacja wyróżniała się ciekawą formą; 

 

 

 

 

0-1-2-3-4 
 

 

2. PRZEJRZYSTOŚĆ I ZROZUMIAŁOŚĆ ZAŁOŻEŃ 
 

 
 
 

Opowiedzcie o 
planowanych 
działaniach, które 
chcecie podjąć w 
celu 
rozwoju/rozpoczęcia 
działalności 
przedsiębiorstwa 
społecznego. 
 

 
 

• organizacja/grupa inicjatywna potrafi 
opowiedzieć o planowanych działaniach, 
uwzględniając rozłożenie ich w czasie i wskazać  
kolejne etapy działań; 

• organizacja/grupa inicjatywna potrafi  powiązać 
potrzebę utworzenia miejsc pracy z wydatkami 
inwestycyjnymi; 

• projekt jest przemyślany, wykonalny; 
 
 
 
 
 
 
 

0-1-2-3-4  



 

 

3. KOMPLETNOŚĆ 
 
 
 
 

Opowiedzcie o posiadanych 
zasobach i potencjale, a 
także sposobach promocji i 
dotarcia z oferowanymi 
usługami do określonej 
grupy odbiorców 

• organizacja/grupa inicjatywna 
potrafi określić posiadane zasoby 
i możliwości ich wykorzystania - 
w tym wiedzę i umiejętności 
członków grupy, zasoby 
rzeczowe (np. lokal, sprzęt itp.) i 
finansowe do realizacji projektu; 

• organizacja/grupa inicjatywna 
potrafi w sposób wyczerpujący 
wskazać, kto będzie odbiorcą 
oferowanych usług, określić 
kanały sprzedaży/dystrybucji i 
sposób promocji; 

• organizacja/grupa inicjatywna 
potrafi w sposób wyczerpujący 
wskazać co stanowi o jej 
przewadze konkurencyjnej; 

 

0-1-2-3-4  

4. CAŁKOWITOŚĆ OPISU PRZEDSIĘWZIĘCIA, TRWAŁOŚĆ EFEKTU, PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ   
 

Przedstawcie cele 
długofalowe waszej 
organizacji/grupy. 

 

• czy działania podjęte w 
wyniku projektu mają szansę 
być kontynuowane; 

• organizacja/grupa inicjatywna 
określiła jakie działania 
wprowadzi, aby utrzymać 
trwałość utworzonych miejsc 
pracy powyżej 12 miesięcy; 

• organizacja/grupa inicjatywna 
rozumie swoją rolę jako 
podmiotu reintegracyjnego; 

 

0-1-2-3-4  

 

SUMA PUNKTÓW 0-16  
 

0 Nie spełnia kryterium  

1 Spełnia kryterium w niewielkim stopniu  

2 Spełnia kryterium w stopniu dobrym 

3 Spełnia kryterium w znaczącym/dużym stopniu 

4 Spełnia kryterium w najwyższym stopniu  

 

………………..……………………… 

data i podpis  


