Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Nowa praca z KSSE” - ścieżka samozatrudnienia
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Tytuł i numer projektu

„Nowa praca z KSSE” RPSL.07.04.02-24-0BB0/20

Imię i nazwisko potencjalnego
uczestnika projektu
Numer Identyfikacji potencjalnego
uczestnika projektu
Imię i nazwisko członka Komisji
Rekrutacyjnej oceniającego wniosek
Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego
Niniejszym oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.

5.

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/ą kandydatem/kandydatką, z jego
zastępcami prawnymi.
Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z beneficjentem (dotyczy ekspertów zewnętrznych).
Nie pozostaję z żadnym/ą kandydatem/kandydatką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem się
z Regulaminem rekrutacji i Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz
uczestników projektów w ramach Poddziałania 7.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu oceny
wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych uczestników projektu.

Data i podpis

Kryterium oceny

I.

OPIS POMYSŁU NA
FIRMĘ I SZANSE JEJ
PRZETRWANIA

1.

Opis planowanego
przedsięwzięcia (max. 6
pkt)

6

2.

Opis klientów/odbiorców
produktów/usług oraz
konkurencji (max. 6 pkt)

6

3.

Realność przedsięwzięcia
(w tym analiza mocnych
i słabych stron, szans i
zagrożeń) (max. 6 pkt)

6

II.

PODJĘTE DZIAŁANIA I
PLANOWANE KOSZTY

9

1

18

Liczba
przyznanych
punktów

Lp.

Maksymalny
wynik

OCENA MERYTORYCZNA

Uzasadnienie

INWESTYCJI

1.

Posiadane zasoby
techniczne (w tym
lokalowe)/ewentualnie
finansowe (max. 2 pkt)

2

2.

Inne działania podjęte w
celu uruchomienia
działalności gospodarczej
(max. 2 pkt)

2

3.

Ocena adekwatności
wydatków w odniesieniu
do planowanego profilu
działalności gospodarczej
(max. 2 pkt)

2

4.

Ocena zasadności i
racjonalności poziomu
wydatków w ramach
inwestycji (max. 3 pkt)

3

III.

ADEKWATNOŚĆ
WSPARCIA DO
POTRZEB KANDYDATA

12

1.

Adekwatność wsparcia
finansowego
oferowanego w projekcie
do potrzeb kandydata
(max. 6 pkt)

6

2.

Adekwatność wsparcia
szkoleniowo-doradczego
oferowanego w projekcie
do potrzeb kandydata
(max. 6 pkt)

6

IV.

ZGODNOŚĆ
KWALIFIKACJI,
WYKSZTAŁCENIA
ORAZ
DOŚWIADCZENIA W
ODNIESIENIU DO
PODEJMOWANEJ
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

1.

Spójność wykształcenia
oraz doświadczenia
zawodowego
wnioskodawcy z
planowanym
przedsięwzięciem (max.
6 pkt)

6

2.

Spójność dodatkowych
kwalifikacji i
umiejętności w
odniesieniu do
planowanej działalności
gospodarczej (max. 6
pkt)

6

V.

MOTYWACJA I
UZASADNIENIE DLA
PLANOWANEJ

9

2

12

DZIAŁALNOŚCI

1.

Uzasadnienie dla
podejmowanej
działalności gospodarczej
oraz motywacja dla
podejmowanych działań
(max. 9 pkt)

9

ŁĄCZNA
LICZBA
UZYSKANYCH
PUNKTÓW
KRYTERIA MERYTORYCZNE (I-V) – MAKS.
PUNKTÓW

ZA
60

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 50% punktów
ogółem?

REKOMENDACJA

Data i podpis

3

…… pkt

□ TAK

□ NIE

□ POZYTYWNA

□ NEGATYWNA

