
 

 

Karta oceny merytorycznej fiszki skalowanej innowacji  

„Opieka domowa na terenach wiejskich” 

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z procedury oceny merytorycznej fiszki skalowanej innowacji złożonej przez ………………………………………(nazwa 
Grantobiorcy)  z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Data, imię i nazwisko oraz podpis oceniającego 

……………………………………………………………. 

 

Numer fiszki  

Nazwa Grantobiorcy  



Lp. Nazwa kryterium 
Maksymalna 
liczba punktów 
 

Uzasadnienie Punkt/y fiszki 

Kryteria podmiotowe 

1. potencjał wdrożenia - doświadczenie 
Grantobiorcy w obszarze problemowym, w tym w 
szczególności dotychczasowa praca na rzecz grupy 
odbiorców innowacji w zakresie świadczenia usług 
społecznych i zdrowotnych, potencjał techniczny i 
organizacyjny Grantobiorcy. Minimalny potencjał 
wdrożenia to zapewnienie opieki profesjonalnej 
rozumianej jako,  dysponowanie w dniu składania 
fiszki min. 1 specjalistą spośród: 
pielęgniarz/pielęgniarka ze specjalizacją lub 
kursem kwalifikacyjnym: pielęgniarz/pielęgniarka 
środowiskowa, długoterminowa, pielęgniarka 
paliatywna i/lub lekarz i/lub fizjoterapeuta i/lub 
opiekun/opiekunka medyczna, opiekun/opiekunka 
osób starszych dzienna/dzienny. Forma 
dysponowania personelem umowa o pracę, 
umowa cywilno –prawna, kontrakt, porozumienie 
o współpracy  
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 II.10 

2. potencjał współpracy - doświadczenie 
Grantobiorcy  i potencjał do nawiązania 
współpracy lokalnej rozumianej jako 
zaangażowanie w lokalne inicjatywy oraz w 
świadczenie usług opartych o wolontariat oraz 
pomoc sąsiedzką – potencjał społeczny. 
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 II.11 



 
Kryteria przedmiotowe 
 
3. efektywność czasowa, finansowa i organizacyjna 

skalowanej innowacji a także optymalne 
wykorzystanie zasobów lokalnych wspierających 
wdrażanie skalowanej innowacji. ocena 
efektywności grantu, uwzględniająca rozległość 
obszaru realizacji grantu, a także liczbę odbiorców 
innowacji, którzy będą objęci wsparciem 
Kryterium oceniane na podstawie ogólnego zarysu 
koncepcji 
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 III.13, III.14, III.16 
i III.19 

4. zgodność doboru grupy odbiorców innowacji z 
założeniami modelu (ocena przedmiotowa)  
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 III.15, III.17 i III.18 

Łączna przyznana liczba punktów               80 
Wynik oceny merytorycznej 
 

�  Ocena merytoryczna pozytywna 
� Ocena merytoryczna negatywna (nie otrzymał 50% punktów) 

Data, imię i nazwisko oraz  podpis oceniającego 
 

 

 

    

    


