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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
ul. Toruńska 36 
87-800 Włocławek 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI OCENY WNIOSKÓW 

O PRZYZNANIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO 

ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

1. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego 

a) Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, oraz 

wsparcia pomostowego dla osób fizycznych i podmiotów chcących utworzyć 

przedsiębiorstwo społeczne na terenie powiatu włocławskiego i miasta Włocławek zostało 

ogłoszone na stronie internetowej OWES i rozpoczęte dnia  04.02.2018r. O terminie 

rozpoczęcia naboru wniosków odrębnymi kanałami (telefon, email), z 7 dniowym 

wyprzedzeniem poinformowano grupy inicjatywne i uczestników przeprowadzonych 

dotychczas szkoleń i godzin doradczych.  

b) Termin końcowy naboru wyznaczono na dzień 15.02.2018r.  

c) W wyniku naboru w wyznaczonym terminie, do lokalnego biura projektu wpłynęły 

następujące wnioski: 

Lp. Grupa inicjatywna Wnioskodawca Data 
wpływu 

1. M consulting sp z oo 1. Fundacja Horyzonty 
ul. Weselna 22 Włocławek 87-800 

2. Prosument Klaster Odnawialnych Źródeł Energii 
ul. Toruńska 148 Włocławek 87-800 

08.02.2018 

2. Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia 
Budowlana 

1. Gmina Choceń 
ul. 3 maja 16 Choceń 87-850 

2. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń 
ul. 3 maja 16 Choceń 87-850 

10.02.2018 

 

2. Na potrzeby prac Komisji Oceny Wniosków, sporządzone zostały zaświadczenia potwierdzające 

udział wnioskodawców w szkoleniach i spotkaniach doradczych przygotowujących do 

utworzenia przedsiębiorstwa społecznego. Doradca kluczowy sporządził opinię indywidualną 

dla każdej grupy inicjatywnej oraz dokonał oceny formalnej złożonych wniosków. 

3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – partner projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”, działając na podstawie Regulaminu  udzielania bezzwrotnego wsparcia 

finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, powołał Komisję 

Oceny Wniosków, która w dniu 16.02.2018r. dokonała ich oceny merytorycznej. W skład KOW 

powołani zostali: 

• Katarzyna Machałowska – oceniający I 



• Marta Wiśniewska – oceniający II 

• Waldemar Andrzejewski – przewodniczący komisji 

Wszystkie osoby wchodzące w skład KOW złożyły deklarację o bezstronności i poufności, oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przyznawania środków finansowych i regulaminem 

komisji oceny wniosków. 

4. W wyniku niezależnej opinii oceniających, grupy inicjatywne uzyskały następującą ilość punktów. 

 

LISTA RANKINGOWA 

Lp. Grupa inicjatywna Wnioskowana 
kwota 

wsparcia 

Uzyskana ocena punktowa Rekomendacja 
dofinansowania I oceniający II oceniający 

1. M consulting sp. z o.o. 120.000,00zł 95 pkt. 73 pkt. TAK 

2. Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia Budowlana 

96.000,00zł 94 pkt. 107 pkt. TAK 

 

Szczegółowe uzasadnienie powyższej oceny, zostało zawarte w kartach oceny merytorycznej, oraz 

uzasadnieniu podsumowującym. 

5. O wynikach uzyskanej oceny wraz z uzasadnieniem, Wnioskodawcy zostali powiadomieni pocztą 

elektroniczną na adres podany we wniosku.  

Ponadto informacja o uzyskanych wynikach wraz z lista rankingową, została opublikowana na 

stronie internetowej OWES dnia 21 lutego 2018. 

6. Wszyscy wnioskodawcy zostali uprzedzeni o możliwości odwołania się od decyzji KOW. 

 

 

   


