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Załącznik nr 3 do Regulaminu III edycji konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu 

społecznego” 

 

Opis kryteriów formalnych III edycji konkursu 

„LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”  

 

Kryteria formalne II etapu konkursu: 

1. Podmiot ekonomii społecznej jest zarejestrowany od co najmniej 24 miesięcy i zamknął dwa pełne lata 

obrotowe (z wyłączeniem podmiotów startujących w kategorii „Debiut” – jeden rok działalności). 

2. Formularz konkursowy jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne informacje. 

3. Podmiot ekonomii społecznej prowadzi działalność gospodarczą lub odpłatną na terenie. 

województwa lubuskiego. 

 

Kryteria merytoryczne do II etapu konkursu: 

 

4. Zgłaszający opisał ogólne korzyści płynące z działalności podmiotu ekonomii społecznej dla jego 

otoczenia (np. poprawa jakości życia grupy osób lub społeczności lokalnej, poprawa kondycji lokalnej 

gospodarki, obniżenie kosztów funkcjonowania systemów pomocy społecznej). 

5. Zgłaszający opisał atrakcyjność oferowanych produktów i usług(np. dlaczego produkt/usługę uznaje 

się za wysokiej jakości, czy cieszy się zainteresowaniem klientów, czy jest na nie popyt, kto jest klientem/ 

odbiorcą produktów, usług). 

 

Kryteria merytoryczne do III etapu konkursu 

„LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”  

 

1. Kryteria społeczne: 

rodzaj pozytywnych zmian społecznych wywołanych funkcjonowaniem podmiotu, np.: 

− integracja społeczna, 

− liczba osób, integracja rodzinna, 

− liczba rodzin, wsparcie dzieci, 

− liczba dzieci, reintegracja zawodowa, 

− liczba osób, efektywność/trwałość reintegracji społeczno-zawodowe, 

− liczba podopiecznych aktywnych na rynku pracy, rodzaj i charakter nieodpłatnych przedsięwzięć 

społecznych podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej, 

− liczba przedsięwzięć wraz z opisem itp. 

2. Kryteria prozatrudnieniowe: 

− liczba osób, które podjęły pracę dzięki działalności podmiotu. 

3. Kryteria ekonomiczne: 

− wyniki finansowe podmiotu osiągnięte w dwóch ostatnich zamkniętych latach obrotowych, 

− liczba pozyskanych zleceń na realizację usług lub towarów/produktów (zlecenia z JST, biznesu 

i innych podmiotów), 
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− stosunek liczby zatrudnionych do liczby objętych wsparciem (CIS), 

− liczba realizowanych projektów dofinansowanych w latach 2014-2015, 

− zaciągnięte pożyczki i/lub kredyty,  

− wzrost obrotu finansowego podmiotu w ciągu ostatnich dwóch lat (2014 - 2015) – jak wysoki i co 

go spowodowało. 

4. Inne kryteria: 

− widoczność danego podmiotu ekonomii społecznej (np. czy dany podmiot podejmuje działania 

promocyjne w celu zwiększenia swojej rozpoznawalności i widoczności zarówno wśród 

społeczności lokalnej jak i np. w Internecie), 

− ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług (np. czy dany podmiot podejmuje działania 

zmierzające do podniesienia jakości oferowanych produktów/usług, czy rozszerza asortyment 

produktów/usług). 

 


