
……………………………………………………….…………………….

Data i podpis oceniającego

Niniejszym oświadczam, że:

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z

tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego

zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze

konkursowej.

- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem (-am) w

stosunku pracy lub zlecenia z żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłem (-am)

członkiem władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.

- Nie pozostaję z Wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku prawnym lub

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako

rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie

powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych

informacji.

Imię i nazwisko oceniającego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

NUMER FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

DZIAŁANIE

TYTUŁ PROJEKTU

REALIZATOR

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

DO PROJEKTU 

DOTACJE NA START

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

DOTACJE NA START
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Maksymaln

a ilość 

punktów

Przyznana 

ilość 

punktów

18 0

6

6

1

1

2

1

1

Maksymaln

a ilość 

punktów

Przyznana 

ilość 

punktów

15

7

8

12

42 0

osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej średnie) 

Kryterium Metodologia przyznawania punktacji

KRYTERIA MERYTORYCZNE 

Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego

PUNKTY PREMIUJĄCE

bezrobotny lub bierny zawodowo rodzic/opiekun prawny co najmniej 3 dzieci do 18

roku życia 

rolnik lub członek ich rodzin posiadających gospodarstwa do 2 hektarów

przeliczeniowych zarejestrowanych w PUP chcący odejść z rolnictwa 

Kobieta

Osoba powyżej 50 roku życia

osoba z niepełnosprawnościami

Osoba długotrwale bezrobotna

Pomysł na biznes (możliwość

uzyskania 0-15 punktów),

0 pkt - brak informacji na temat planowanej działalności gospodarczej i

rodzaju świadczonych usług wraz z uzasadnieniem; 

1-5 pkt – słaba prezentacja informacji na temat planowanej działalności

gospodarczej i rodzaju świadczonych usług, niepełne lub brak

uzasadnienia;

6-10 pkt – dobra prezentacja informacji na temat planowanej

działalności gospodarczej i rodzaju świadczonych usług wraz z

uzasadnieniem; 

11-15 pkt – bardzo dobra prezentacja informacji na temat planowanej

działalności gospodarczej i rodzaju świadczonych usług wraz z

uzasadnieniem.

Planowane zakupy inwestycyjne

(możliwość uzyskania 0-7 punktów),

0 pkt – wydatki niespójne z rodzajem planowanego przedsięwzięcia;

1-3 pkt – słabo zaplanowane wydatki z rodzajem planowanej

działalności, niektóre wydatki są niezgodne z regulaminem;

4–5 pkt – dobrze zaplanowane wydatki adekwatne do planowanego

przedsięwzięcia;

6-7 pkt – bardzo dobrze zaplanowane wydatki adekwatne do

planowanego przedsięwzięcia, wraz z uzasadnieniem, wskazaniem

parametrów technicznych, cen.

Przygotowanie do prowadzenia firmy

i doświadczenie (możliwość

uzyskania 0-8 punktów),

0 pkt - brak wyposażenia oraz doświadczenia i wykształcenia zgodnego z

profilem działalności;

1–2 pkt – niewielka korelacja wykształcenia, doświadczenia

zawodowego i posiadanych zasobów z profilem działalności;

2-4 pkt - podstawowe wyposażenie, niewielkie doświadczenie;

5-6 pkt – niepełne wyposażenie, doświadczenie i wykształcenie zbieżne

z profilem działalności;

7-8 pkt – duże doświadczenie zawodowe zbieżne z profilem przyszłej

działalności., posiadane zasoby, które będą wykorzystywane w przyszłej

działalności.

Znajomość rynku potencjalnych

klientów i branży (możliwość

uzyskania 0-12 punktów),

0 pkt  - brak znajomości rynku, potencjalnych klientów i branży;

1-3 pkt – słaba znajomość rynku, potencjalnych klientów i branży;

4-8 pkt – podstawowa znajomość rynku, potencjalnych klientów i branży

9-12 pkt – bardzo dobra znajomość rynku, potencjalnych klientów i

branży.

Suma punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego
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60 0

Nie rekomenduję do II etapu rekrutacjiRekomenduję do II etapu rekrutacji

Data i podpis oceniającego Data i podpis oceniającego

……………………………………….……………………………………….

Uzasadnienie oceny (minimum 10 zdań)

Suma punktów kryteria premiujące oraz ocena formularza rekrutacyjnego
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Max ilość 

punktów

Uzyskana 

ilość 

punktów

18 0

15 0

7 0

8 0

12 0

42 0

60 0

40

100 0

Ocena predyspozycji przez doradcę zawodowego 

PUNKTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

PUNKTY PREMIUJĄCE

…………………………………………………….…………………………………………………….

Data i podpis przewodniczącego

Komisji Rekrutacyjnej

Data i podpis przewodniczącego

Komisji Rekrutacyjnej

Czy kandydat/-ka otrzymał minimalną liczbę punktów kwalifikującą go do udziału w

projekcie (min. 50 pkt)
NIE

Kandydat osiągnął minimalną liczbę punktów z 

oceny merytorycznej kwalifikującą go do udziału 

w projekcie.

Kandydat nie osiągnął minimalnej liczby 

punktów z oceny merytorycznej kwalifikującej 

go do udziału w projekcie.

RAZEM SUMA PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ WRAZ Z KRYTERIAMI

PREMIUJĄCYMI

Suma punktów kryteria premiujące oraz ocena formularza rekrutacyjnego

Planowane zakupy inwestycyjne (możliwość uzyskania 0-7 punktów),

Przygotowanie do prowadzenia firmy i doświadczenie (możliwość uzyskania 0-8

punktów),

Znajomość rynku potencjalnych klientów i branży (możliwość uzyskania 0-12 punktów),

Suma punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego

Pomysł na biznes (możliwość uzyskania 0-15 punktów),

Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE PUNKTÓW Z OCENY MERYTORYCZNEJ
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