KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU
,,Startuj z Biznesem”

Nr POKL.06.02.00-24-011/11
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Imię i nazwisko:
Numer Indentyfikacyjny Potencjalnego UP:
Data wpływu Formularza Rekrutacyjnego:

Deklaracja poufności i bezstronności członka Komisji Rekrutacyjnej:
Niniejszym oświadczam, że:
1. 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 potencjalnym uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi.
2. Nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
3. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz
że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji i wytycznymi realizacji POKL 6.2
4. 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 ……………………………………………………………………
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CZĘŚĆ I INFORMACJE O BENEFICJENCIE
Lp.
1.

Formularz został złożony w wymaganym terminie?

TAK

2.

Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem?

3.

Formularz zawiera wszystkie wymagane załączniki i
dokumenty?

4.

Formularz został podpisany w wymaganych
miejscach?

5.

Czy Kandydat oświadczył, że jest osobą fizyczną
zamieszkałą na terenie jednego z wymienionych
poniżej powiatów: m. Rybnik, rybnickiego,
raciborskiego, wodzisławskiego, m. Jastrzębie Zdrój, m. Żory (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)?

6.

Czy Kandydat jest osobą do 25 roku życia - Uczestnik,
który w dniu przystąpienia do projektu (tj. w dniu
podpisania deklaracji uczestnictwa) nie ukończył 24
roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 25
urodzin)?

7.

Czy Kandydat deklaruje udział w projekcie co
oznacza, że akceptuje warunki uczestnictwa i wyrażą
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w celu monitoringu i ewaluacji projektu?

8.

Czy Kandydat oświadczył, że nie posiadał na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowanej działalności
gospodarczej, tj. wpisu do rejestru Ewidencji
Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu?
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NIE

UWAGI

9.

10.

11.

Czy Kandydat oświadczył że nie był zarejestrowany w
Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym jako założyciel
innej spółdzielni. Czy oświadczył, iż nie prowadził
działalności na podstawie odrębnych przepisów (w
tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub
oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu (nie dotyczy osób,
które
we
wskazanym
okresie
posiadały
zarejestrowaną działalność gospodarczą poza
granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej)?
Czy Kandydat
oświadczył,
że nie zawiesił
prowadzenia działalności na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu?
Czy Kandydat oświadczył, że nie korzysta równolegle
z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków
oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej bądź też założeniem
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej?

12.

Czy Kandydat oświadczył, że zapoznał się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i akceptuje
jego warunki?

13.

Czy Kandydat oświadczył iż wszystkie podane w
formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i
są prawdziwe?

14.

Czy Kandydat oświadczył, że nie był karany za
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w
rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny oraz korzysta z pełni praw publicznych i
posiada pełną zdolność do czynności prawnych?

15.

Czy Kandydat oświadczył, że w dniu przystąpienia
do projektu nie posiadał nieuregulowanych w
terminie zobowiązań cywilnoprawnych?
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16.

17.

Czy Kandydat oświadczył, że w bieżącym roku
kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających
go latach kalendarzowych korzystał z pomocy de
minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o
którą się ubiegał, przekraczałaby równowartość w
złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku
działalności gospodarczej w sektorze transportu
drogowego-równowartość w złotych kwoty 100 000
euro, obliczonych według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy?
Czy Kandydat oświadczył, że otrzymał pomoc
publiczną dotyczącą tych samych kosztów
kwalifikowalnych, o które ubiega się w ramach
projektu, w wysokości………………………………….………
euro, obliczonych według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy?

18.

Czy Kandydat oświadczył, iż w przypadku otrzymania
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
i/lub wsparcia pomostowego nie zawiesi
prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12
miesięcy od dnia podpisania umowy, na mocy której
otrzymam przedmiotowe wsparcie?

19.

Czy Kandydat oświadczył, że nie pozostaje w ciągu
ostatnich 2 lat, w stosunku pracy lub innym (umowa
cywilnoprawna) z beneficjentem, partnerem lub
wykonawcą w ramach projektu?

20.

Czy Kandydat oświadczył, że nie łączy go lub łączyły z
przedstawicielami tych podmiotów(pełnomocnikami
lub organami) i/lub pracownikiem jednego z tych
podmiotów uczestniczącym w procesie rekrutacji:
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i
powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II
stopnia)
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

21.

Czy Kandydat jest osobą pełnoletnią?
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Wniosek rekomendowany:
- do oceny merytorycznej

TAK

NIE

- do poprawy uchybień formalnych (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt I. TAK
1)

NIE

- do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt I. 5-21 oceny
formalnej)

NIE

TAK

W przypadku uchybień formalnych w pkt. 2,3 należy wskazać ich dokładny zakres pozwalający na
poprawę wniosku przez potencjalnego uczestnika projektu:

Rybnik, dn. ………...……..………

Lp.

……………………………
podpis członka komisji

II. PONOWNA OCENA FORMALNA
(dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia)

1.

Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień formalnych

TAK

NIE

2.

Wniosek rekomendowany do oceny merytorycznej

TAK

NIE

W przypadku ponownych uchybień formalnych wniosek podlega odrzuceniu bez możliwości ponownego
odwołania.
Uzasadnienie:

Rybnik, dn. ………...……..………

……………………………
podpis członka komisji (jeśli dotyczy)

III. OCENA MERYTORYCZNA
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Lp.

KRYTERIA OCENY

PUNKTACJA

PRZYZNANA
LICZBA
PUNKTÓW

Część II: Krótki opis planowanej działalności gospodarczej
(0 – 6 pkt.):
- sektor/branża w jakiej będzie prowadzona działalność,
charakterystyka produktu/usługi, forma prawna), maks. 2 pkt.,
Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku gdy
specyfika planowanej działalności odznacza się innowacyjnością a
ryzyko przedsięwzięcia w danej branży jest niskie.

0–2

- mocne strony planowanego przedsięwzięcia (wszystko to, co
stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanej działalności - elementy
wewnętrzne) oraz słabe strony planowanego przedsięwzięcia
(wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego
przedsięwzięcia - elementy wewnętrzne) - maks. 2 pkt.,

I.

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku dobrze
zindentyfikowanych i opisanych mocnych i słabych stron
planowanego przedsięwzięcia.

0–2

- charakterystyka rynku, na którym przedsiębiorstwo ma
funkcjonować: zasięg terytorialny rynku, tendencje i szanse rozwoju
rynku, na którym planujesz działać, czy istnieje luka (nisza) na rynku
na produkt / usługę, który/którą zamierzać oferować? - maks. 2 pkt..
Maksymalną ilość punktów będzie można otrzymać w przypadku gdy z
przedstawionej analizy rynku będzie jasno wynikało, że istnieje na nim
luka (nisza) i została dobrze zidentyfikowana tendencja rynku i jego
rozwój pod kątem zapotrzebowania na usługę, produkt prowadzonej
działalności gospodarczej.

Uzasadnienie *:
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0–2

II.

Część III Doświadczenie zawodowe (0 – 6 pkt.):
- doświadczenie zawodowe związane z profilem podejmowanej
działalności - maks. 3 pkt.,
Maksymalną ilość punktów można otrzymać gdy z przedstawionych w
krótkim opisie planowanej działalności gospodarczej informacji
wynika, iż osoba posiada „branżowe” doświadczenie zawodowe
związane stricte z przedmiotem planowanej działalności gospodarczej.

0–3

- wykształcenie oraz ewentualne posiadane dodatkowe kwalifikacje
np. certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia
zgodne z profilem podejmowanej działalności - maks. 3 pkt..

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku, gdy z
przedstawionych w krótkim opisie planowanej działalności
gospodarczej informacji oraz dostarczonych dokumentów (dyplom/y
ukończenia szkoły/studiów, certyfikaty, zaświadczenia itp.) wynikać
będzie, iż osoba legitymuje się stosownym wykształceniem
„branżowym” (w tym uprawnieniami) związanym stricte z
przedmiotem planowanej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie*:
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0–3

III.

Część IV Planowane koszty inwestycji ( 0 – 6 pkt. ):
- nakłady finansowe (np. zakup środków trwałych, towary i materiały,
reklama i promocja) jakie są niezbędne do prowadzenia planowanej
działalności gospodarczej - maks. 3 pkt.,

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku gdy ze
szczegółowego uzasadnienia planowanych wydatków wynika, iż są
one zgodne z cenami rynkowymi, a ich wysokość jest konieczna do
poniesienia w związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia.

0–3

- ocena racjonalności i efektywności wydatków w odniesieniu do
planowanego profilu działalności gospodarczej maks. 3 pkt.
Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku gdy z
uzasadnienia planowanych wydatków wynika, iż są one niezbędne do
uruchomienia planowanego przedsięwzięcia - bez ich poniesienia nie
byłoby ono realne i nie mogłoby prawidłowo funkcjonować na rynku.

Uzasadnienie*:

Więcej dokumentów na www.niepoddawajsie.pl

0–3

IV.

Część V Konkurencja i przewagi UP (0 – 6 pkt.):

- możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach na rynku
(potencjał konkurentów, wysokość cen, jakość produktów lub usług,
itp…) - maks. 3 pkt.,

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku
przedstawienia gruntownej analizy potencjalnych konkurentów,
którzy także winni zostać opisani w sposób szczegółowy tj. ze
wskazaniem ich mocnych i słabych stron.

0–3

- propozycję strategii konkurowania na rynku - maks. 3 pkt..

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku dobrze
opracowanej propozycji strategii pozwalającej przedsiębiorstwu
znaleźć się na określonym rynku docelowym z właściwym produktem,
promocją, ceną, dystrybucją we właściwym momencie.
Uzasadnienie*:

Więcej dokumentów na www.niepoddawajsie.pl

0–3

V.

Część VI Przygotowanie inwestycji ( 0 – 6 pkt. ):
- środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej (np. niezbędny sprzęt), bądź inne zasoby (np. lokal)
konieczne do prowadzenia działalności - maks. 3 pkt.
Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku gdy z
przedstawionych w opisie przygotowania inwestycji informacji
wynika, iż osoba posiada/pozyskała już sprzęt bądź lokal (czy inne
zasoby) niezbędne do prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej

0–3

- zaplanowane główne inwestycje zrealizowane po założeniu
działalności gospodarczej (remonty, zakupy sprzętowe, nowe
technologie, itp…) - maks. 3 pkt.

Maksymalną ilość punktów można otrzymać w przypadku gdy z
planowanych głównych inwestycji do zrealizowania po założeniu
działalności gospodarczej jasno wynika, że osoba orientuje się w
konieczności ich poniesienia i są one niezbędne - bez ich poniesienia
Uzasadnienie*:
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0–3

Końcowa karta oceny Formularza Rekrutacyjnego
„Startuj z biznesem"
nr WND-POKL.06.02.00-24-011/11

Tytuł i numer projektu
Imię i nazwisko
potencjalnego uczestnika
projektu (UP)
Numer Identyfikacji
potencjalnego UP

LP

Liczba przyznanych punktów

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Oceniający nr 1
I

Krótki opis planowanej działalności gospodarczej

II

Doświadczenie zawodowe

III

Planowane koszty inwestycji

IV

Konkurencja i przewagi UP

V

Przygotowanie inwestycji

Oceniający nr 2

SUMA PUNKTÓW (maks 30)

Wniosek skierowany do dalszej oceny 1

Rybnik, dn. ………...……..………

Tak

□

Nie

□

……………………………

1

Zgodnie z Regulaminu Rekrutacji warunkiem pozytywnego wyniku pierwszego etapu oceny merytorycznej
i zakwalifikowanie do drugiego etapu oceny będzie uzyskanie łącznie, co najmniej 18 punktów (60% wszystkich punktów
ogółem, tj. min. 18 pkt. oraz 60% w poszczególnych częściach formularza tj. 3,6 pkt. ) z oceny punktowej Formularza
rekrutacyjnego potencjalnego uczestnika projektu.
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podpis osoby weryfikującej

II ETAP – ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM
– liczba uzyskanych punktów – maks. 15 pkt.

SUMA PUNKTÓW OGÓŁEM2
(Kryteria merytoryczne i strategiczne + rozmowa z doradcą
zawodowym)

Rybnik, dnia…………..………

………………………………….
podpis osoby weryfikującej

2

Minimalna liczba punktów kwalifikująca kandydata do udziału w projekcie – 27 pkt.
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