
 
 
 
 
 
 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

Projekt „Przedsiębiorczy start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
 

 
CONSULTOR Sp. z o. o.       Lublin, 10.12.2013 r. 
ul. Droga Męczenników Majdanka 74 
20-325 Lublin 
 

 
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, z dnia 06.12.2013 r. i 09.12.2013 r. – ocena 

merytoryczna  
 
 

W dniu 06.12.2013 r. i w dniu 09.12.2013 r., w godz. od 9.00 do 15.30 w siedzibie 
Beneficjenta odbyła się ocena merytoryczna złożonych przez Uczestników projektu 
„Przedsiębiorczy start” dokumentów dotyczących przyznania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej.  

Oceny dokonała Komisja Oceny Wniosków składająca się z przewodniczącego Komisji 
oraz 5 Członków Komisji. Przewodniczący oraz członkowie KOW zostali powołani przez 
Prezesa Zarządu Grzegorza Jaroszka. Przewodniczący Komisji oraz Członkowie Komisji są 
to pracownicy Beneficjenta i Partnera projektu – Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Lublinie oraz obserwator z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Lublinie. Podczas prac Komisji obecni byli również obserwatorzy z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie, którzy podpisali deklarację bezstronności i poufności.  

Ocenie podlegały następujące dokumenty: 
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie 

spółdzielni socjalnej; 
2. Biznes plan; 
3. Harmonogram rzeczowo finansowy; 
 
Dokumenty te były oceniane w oparciu o następujące kryteria: 
1. Realność założeń – w skali od 0 do 35 punktów; 
2. Trwałość projektu – w skali od 0 do 25 punktów; 
3. Efektywność kosztowa – w skali od 0 do 20 punktów; 
4. Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami – w skali od 0 do 20 punktów. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100. 
W/w dokumenty były sprawdzane zgodnie z Kartą oceny merytorycznej oraz 

Regulaminem Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 
finansowego. 
 

Łącznie wpłynęło 30 kompletów dokumentów o ubieganie się o przyznanie środków na 
rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej. Jednakże 1 komplet dokumentów 
złożony przez Pana Marcina Mirosława, na etapie oceny formalnej został odrzucony, bez 
możliwości uzupełnienia go, ponieważ osoba ta ubiegała się o kwotę wyższą niż maksymalna 
wartość dofinansowania przypadająca w ramach projektu na 1 osobę. Osoba ubiegała się o 
kwotę w wysokości 20 225,00 zł, podczas gdy maksymalna wartość dofinansowania 
przypadająca na 1 osobę, to kwota w wysokości 20 000,00 zł. 
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W związku z tym ocenie merytorycznej podlegało 29 kompletów dokumentów o 
ubieganie się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w formie spółdzielni socjalnej. 

 
Komisja obradowała w składzie pięcioosobowym (Przewodniczący komisji i czterech 

członków). Podczas obrad obecni byli Obserwatorzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, 
którzy podpisali deklarację bezstronności i poufności. 

 
Każdy wniosek oceniany był przez 2 członków KOW. Każdy z członków komisji ocenił: 
1. Agnieszka Ozimek – 16 wniosków, 
2. Małgorzata Jaszczyńska – 11 wniosków, 
3. Izabela Hanczyn – 12 wniosków, 
4. Piotr Wójtowicz – 6 wniosków, 
5. Robert Klich – 13 wniosków. 

 
Żaden wniosek nie był oceniany przez trzecią osobę. Lista z przyznanymi punktami oraz 

osobami, które oceniały poszczególne wnioski stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Wszystkim osobom przyznano dofinansowanie. Komisja nikomu nie dokonała obniżenia 
wnioskowanej kwoty dofinansowania. 
 
Wszystkie wnioski na etapie oceny merytorycznej były poprawne pod względem 

zarówno formalnym, jak i rachunkowym w związku z tym, na tym etapie oceny 
merytorycznej żadnego wniosku nie skierowano już do skorygowania. 

 
Po wynikach oceny merytorycznej stworzono listę rankingową osób rekomendowanych 

na tym etapie do przyznania im środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie 
spółdzielni socjalnej. Osoby na liście uszeregowano malejąco, zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Lista ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

 
 

Komisja Oceny Wniosków: 
 
 
Przewodniczący Komisji – Małgorzata Jaszczyńska ………………………………………
          (data i podpis) 
              
 
 
 
 
Członek Komisji – Izabela Hanczyn   …………………………………………….. 
          (data i podpis) 
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Członek Komisji – Agnieszka Ozimek        
       …………………………………………….. 

(data i podpis) 
 
 
 
           
Członek Komisji – Piotr Wojtowicz   ……………………………………………. 
          (data i podpis) 
 
 
 
 
Członek Komisji – Robert Klich   …………………………………………… 
          (data i podpis) 
 
 
 
 
 
 


