
Zestawienie kryteriów oceny i standardów z elementami wniosku i karty oceny 

Sposób oceny 

KRYTERIA USTAWOWE  
(art. 38 u. o es) 

 
ELEMENT WNIOSKU O PRZYZNANIE AKREDYTACJI  

(Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu oceny 
wniosku o przyznanie akredytacji i statusu ośrodka 

wsparcia ekonomii społecznej oraz wzoru tego wniosku) 

ELEMENT KARTY OCENY STANDARDY i inne aspekty oceny 

Dotychczasowe doświadczenie w 
realizacji usług wsparcia 

podmiotów ekonomii społecznej 
(art. 38 ust. 1 pkt 2) 

1. wzór wniosku cz. II Informacje o dotychczasowym 
doświadczeniu wnioskodawcy i partnera w 
realizacji usług wsparcia PES: 

IV. ocena merytoryczna 
wniosku pkt. 1 

Standard 1.1. 

1.1. animacja lokalna, pobudzanie aktywności 
społecznej (...). 

Ocena posiadania doświadczenia w 
zakresie usługi na podstawie standardów 

2.1 – 2.10. 

1.2. tworzenie PES i PS oraz wspieranie prowadzonej 
działalności (...). 

Ocena posiadania doświadczenia w 
zakresie usługi na podstawie standardów 

3.1 – 3.11. 

1.3. wsparcie działań reintegracyjnych 
podejmowanych przez PS (...). 

Ocena posiadania doświadczenia w 
zakresie usługi na podstawie standardów 

4.1 – 4.4. 

1.4. wsparcie PES i PS w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Ocena posiadania doświadczenia w 
zakresie usługi na podstawie standardów 

5.1 – 5.2. 

1.5. potencjału kadrowego finansowego i 
innowacyjnego PES i PS (...). 

 
Ocena posiadania doświadczenia w 

zakresie usługi na podstawie standardów 
6.1 – 6.14. 

2. VII Załączniki pkt 5 opinia ROPS o przebiegu 
dotychczasowej współpracy 

 Standard 1.1. 

Możliwość realizacji usług 
wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej (art. 38 ust. 1 pkt 1) 

3. wzór wniosku cz. III Informacje dotyczące 
posiadanych zasobów rzeczowych przez 
wnioskodawcę i partnera: 

IV. ocena merytoryczna 
wniosku pkt. 2 

 

3.1. lokal dostosowany do potrzeb ON Standard 1.7 

3.2. odpowiednie wyposażenie biurowe ocena na podstawie opisu wnioskodawcy 



3.3. strona www spełniająca kryteria dostępności 
(również cz. VI pkt 5) 

Standard 1.3 oraz weryfikacja deklaracji 
dostępności na www 

4. VII Załączniki pkt 3. projekt regulaminu 
organizacyjnego OWES 

Standard 1.2 

Kwalifikacje osób z których 
udziałem będą realizowane usługi 

wsparcia  (art. 38 ust. 1. pkt 3). 

5. wzór wniosku cz. IV Informacje dotyczące 
posiadanych zasobów kadrowych. 

IV. ocena merytoryczna 
wniosku pkt. 3. 

Standard 1.5-1.6 

Planowany sposób realizacji usług 
wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej (art. 38 ust. 1. pkt 3). 

6. wzór wniosku cz. V Planowany sposób realizacji 
usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 
oraz planowane efekty działania OWES. 

IV. ocena merytoryczna 
wniosku pkt. 4-11. 

Planowany sposób realizacji usług 
powinien zostać oparty na standardach z 

grup 2-6. W opisie powinny zostać 
zawarte minimalne wymagania 

wynikające ze standardów. 
 
 

Spełnianie warunków o których 
mowa a art. 36 ust. 3 (art. 38 ust. 

1. pkt 4). 

7. VII Załączniki pkt 6-8. Zaświadczenia i 
oświadczenie. 

III. 2. Załączniki 
Ocena złożonych zaświadczeń i 

oświadczeń 

 

 

 


