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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia dla spółdzielni 

KARTA OCENY 

Formularza rekrutacyjnego spółdzielni, zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w ramach projektu 
„MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” 

 

Pełna nazwa spółdzielni  

Data wpłynięcia formularza rekrutacyjnego  

Data przeprowadzenia oceny  

 

Część I Kryteria oceny formalnej 

L.p. Kryterium oceny TAK NIE 

1.1. 
Podmiot składający formularz rekrutacyjny jest spółdzielnią pracy, 
spółdzielnią inwalidów i niewidomych lub spółdzielnią socjalną. 

  

1.2. 
Formularz rekrutacyjny został złożony na właściwym, kompletnym 
druku. 

  

1.3. Formularz zawiera wymagane i aktualne załączniki.    

1.5. 
Formularz został podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do 
reprezentowania spółdzielni. 

  

1.6 
Statut.   

1.7 
Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata (bilans i rachunek zysków i 

strat). 

  

1.8 

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis lub, 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną 
w ogólnym interesie gospodarczym. 

  

1.9 
Zaświadczenie o udzielonej w okresie ostatnich trzech lat pomocy de 
minimis w Polsce (jeśli dotyczy). 

  

1.10 

Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania spółdzielni (zgodnie z 

dokumentami rejestrowymi) złożyła/y wymagane oświadczenia i na ich 

podstawie możliwe jest zakwalifikowanie spółdzielni do projektu. 

  

 
Wynik oceny formalnej:    POZYTYWNY    NEGATYWNY 

Część II Kryteria strategiczne (max 2 pkt) 

Lp. Kryterium oceny 1 pkt 0 pkt 

1. Siedziba/oddział spółdzielni w powiecie olkuskim   

2. 
Działalność spółdzielni prowadzona w jednej z kluczowych stref 
rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES. 

  

 

Wynik oceny strategicznej:    0 pkt   1 pkt    2 pkt 
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Część III Kryteria merytoryczne: 

I) Ocena pomysłu na rozwój (max 18pkt) 

Nr Kryteria 
Maksymalny 

wynik 
Uzasadnienie przyznania punktacji przy 

założeniu określonej skali 
Przyznane 

punkty 

I 

Charakterystyka 
oczekiwanego kierunku 
rozwoju spółdzielni (wizja 
rozwoju, cel bezpośredni, 
cele szczegółowe) 

3 

0 pkt. - Brak opisu lub opis nie 
na temat. 
1 pkt. - Niezrozumiały opis 
charakterystyki oczekiwanego 
kierunku rozwoju spółdzielni (brak 
wizji rozwoju, mało realny cel 
bezpośredni, brak celów 
szczegółowych) 
2 pkt. - Niepełny opis charakterystyki 
oczekiwanego kierunku rozwoju 
spółdzielni (określona wizja rozwoju, 
realny cel bezpośredni, brak celów 
szczegółowych) 
3 pkt. - Kompletny opis uzasadniający 
celowość rozwoju spółdzielni, 
zrozumiałe i przejrzyste założenia 
(określona wizja rozwoju, realny cel 
bezpośredni i cele szczegółowe) 

 

 

II 

Uzasadnienie kierunku 
rozwoju spółdzielni 
(określenie wyzwań, 
uzasadnienie konieczności 
rozwoju) 

3 

0 pkt. - Brak opisu lub opis nie 
na temat. 
1 pkt. - Niezrozumiały opis 
uzasadnienia kierunku rozwoju 
spółdzielni (brak określonych 
wyzwań, mało konkretne 
uzasadnienie potrzeby rozwoju) 
2 pkt. - Niepełny opis uzasadnienia 
kierunku rozwoju spółdzielni 
(określone wyzwania, mało 
konkretne uzasadnienie potrzeby 
rozwoju) 
3 pkt. - Kompletny opis uzasadniający 
celowość i kierunki rozwoju 
spółdzielni, zrozumiałe i przejrzyste 
założenia (określone wyzwania, 
konkretne uzasadnienie potrzeby 
rozwoju) 
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III 

Charakterystyka głównych 
działań (do podjęcia) w 
zakresie planowanego 
rozwoju (kolejność zadań, 
czasochłonność, 
oczekiwane rezultaty 
cząstkowe, odpowiedzialni 
za ich wykonanie) 

3 

0 pkt. - Brak opisu lub opis nie 
na temat. 
1 pkt. - Niezrozumiała 
charakterystyka głównych działań w 
ramach rozwoju spółdzielni (mało 
konkretne  określenie zadań i ich 
czasochłonności, brak określenia 
rezultatów cząstkowych i osób 
odpowiedzialnych) 
2 pkt. - Niepełna charakterystyka 
głównych działań w ramach rozwoju 
spółdzielni (określenie zadań i ich 
czasochłonności, mało konkretne 
określenie rezultatów cząstkowych i 
osób odpowiedzialnych) 
3 pkt. - Kompletna charakterystyka 
głównych działań w ramach rozwoju 
spółdzielni (określenie zadań i ich 
czasochłonności,  konkretne 
określenie rezultatów cząstkowych i 
osób odpowiedzialnych) 

 

 

IV 

Dostępność zasobów 
(ocena środków 
finansowych / 
technicznych / lokalowych 
sprzyjających wdrożeniu 
działań rozwojowych) 

3 

0 pkt. - Brak wskazania dostępności 
zasobów. 
1 pkt. - Niejasny, mało precyzyjny 
opis dostępności zasobów. 
2 pkt. - Niepełny opis  dostępności 
zasobów, nieuwzględniający 
wszystkich środków niezbędnych do 
wdrożenia. 
3 pkt. - Wyczerpujący opis dostępności 
zasobów, zawierający charakterystykę 
wszystkich środków niezbędnych do 
wdrożenia. 

 

V 

Charakterystyka 
oczekiwanego wsparcia w 
procesie wdrożenia działań 
rozwojowych (określenie 
form i rodzaju 
oczekiwanego wsparcia 
wraz z uzasadnieniem) 

3 

0 pkt. - Brak opisu lub opis nie na 
temat. 
1 pkt. - Niejasny, mało precyzyjny 
opis oczekiwanego wsparcia. 
2 pkt. - Niepełny opis oczekiwanego 
wsparcia (określone formy i rodzaj 
wsparcia, brak uzasadnienia) 
3 pkt. - Wyczerpujący opis oczekiwanego 
wsparcia, zawierający określenie form i 
rodzaju wsparcia wraz z uzasadnieniem. 
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VI 

Charakterystyka głównych 
zagrożeń i ryzyk 
(zidentyfikowane ryzyka i ich 
wpływ na rozwój, wskazane 
działania eliminujące ryzyko) 

3 

 

0 pkt. - Brak opisu lub opis nie 
na temat. 
1 pkt. - Niezrozumiała 
charakterystyka głównych zagrożeń i 
ryzyk rozwoju spółdzielni (mało 
konkretne określenie ryzyk i 
zagrożeń, brak  działań eliminujących 
ryzyko) 
2 pkt. - Niepełna charakterystyka  
głównych zagrożeń i ryzyk rozwoju 
spółdzielni (konkretnie określone 
ryzyka i zagrożenia, brak  działań 
eliminujących ryzyko) 
3 pkt. - Kompletna charakterystyka 
głównych zagrożeń i ryzyk rozwoju 
spółdzielni (konkretnie określone 
ryzyka i zagrożenia,  wskazane 
działania eliminujące ryzyko) 

 

 
Liczba punktów łącznie 

 

 
Osiągnięcie minimum punktowego dla I) części (tj. 9):   TAK   NIE 
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II) Ocena motywacji (max 12pkt) 

Nr Kryteria 
Maksymalny 

wynik 
Uzasadnienie przyznania punktacji przy 

założeniu określonej skali 
Przyznane 

punkty 

I 
Udział we wsparciu  
(indywidualne doradztwo 
specjalistyczne związane ze 
specyficznymi aspektami 
prowadzonej działalności 
gospodarczej lub bieżącymi 
zmianami w przepisach 
podatkowych, ustawie 
rachunkowości, prawie 
pracy, aspektach prawnych/ 
finansowych/ księgowych w 
działalności spółdzielni; 
szkolenia specjalistyczne; 
usługi prawne, księgowe, 
marketingowe, biznesowe i i 
inne; tworzenie 
biznesplanów/planów 
naprawczych/strategii 
rozwoju/planów rozwoju; 
coaching, mentoring; wizyty 
studyjne)  w ramach 
projektu:  
(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

2 

0 pkt -  nie wpływa na realizację dalszych planów 

spółdzielni 
1 pkt -  będzie wspomagał realizację dalszych 

planów spółdzielni w wybranych obszarach 

2 pkt - będzie decydujący i kluczowy w realizacji 

dalszych planów spółdzielni 

 

 

II 

Jeżeli spółdzielnia/pracownik 
nie będą mogli skorzystać z 
wsparcia (określonego w pkt 
I) w ramach projektu to: 
(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) 

2 

0 pkt - nie będzie podnosić poziomu swojej 
wiedzy  
1 pkt - będzie podnosić poziom swojej wiedzy we 
własnym zakresie 
2 pkt - będzie poszukiwać szkoleń komercyjnych 
lub dofinansowanych/ darmowych  

 

III 

Celem naszego udziału w 
projekcie jest nawiązanie 
współpracy i budowanie sieci 
kontaktów. 

2 
0 pkt – nie 
1 pkt – raczej tak 
2 pkt – zdecydowanie tak 

 

IV 

Celem naszego udziału w 
projekcie jest zmiana 
sposobu działania naszej 
spółdzielni. 

2 

0 pkt – nie 
1 pkt – raczej tak 
2 pkt – zdecydowanie tak 
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V 

Poszukuję jedynie wsparcia 
(wymienionego w punkcie I) 
w pełni dopasowanego do 
potrzeb naszej spółdzielni i 
pracowników. 

2 

0 pkt – nie 
1 pkt – raczej tak 
2 pkt – zdecydowanie tak 

 

VI 
Uważam, że udział we 
wsparciu (wymienionego w 
punkcie I) pozwoli podnieść 
jakość działania naszej 
spółdzielni/świadczonych 
usług. 

2 

0 pkt – nie 
1 pkt – raczej tak 
2 pkt – zdecydowanie tak 

 

 
Liczba punktów łącznie 

 

 

Osiągnięcie minimum punktowego dla II) części (tj. 6):   TAK   NIE 

 

Wynik oceny merytorycznej:  …………………..………………………….……… pkt 

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI DO UDZIAŁU W PROJEKTCIE 

 

 Spółdzielnia uzyskała ogółem ....... pkt. (z wymaganych minimum 20 pkt) oraz osiągnęła 

wymagane minimum punktowe dla poszczególnych części i została zakwalifikowana do 

udziału w projekcie. 

 Spółdzielnia uzyskała ogółem ....... pkt. (z wymaganych minimum 20 pkt) ale nie osiągnęła 

wymaganego minimum punktowego dla poszczególnych części i nie została zakwalifikowana 

do udziału w projekcie. 

 Spółdzielnia uzyskała ogółem ....... pkt. (nie osiągnęła wymaganego minimum 20 pkt) lecz 

osiągnęła wymagane minimum punktowe dla poszczególnych części i nie została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

 Spółdzielnia uzyskała ogółem ....... pkt. (nie osiągnęła wymaganego minimum 20 pkt) i nie 

osiągnęła wymaganego minimum punktowego dla poszczególnych części i nie została 

zakwalifikowana do udziału w projekcie. 
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Uzasadnienie: 
 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji rekrutacyjnej: 

Imię i nazwisko    Stanowisko  Podpis członka Komisji rekrutacyjnej 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


