Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 4. do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie

KARTA OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
w ramach
projektu „Własna firma szansą na pracę”
w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla
poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Tytuł i numer projektu

„Własna firma szansą na pracę” RPSL.07.03.03.03-24-0337/15

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 potencjalnym uczestnikiem projektu, z jego zastępcami prawnymi.
Nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt (dotyczy ekspertów
zewnętrznych).
Nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu 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 działania 7.3. RPO WSL 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
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OCENA FORMALNA

Kryteria formalne podlegające ocenie

Tak/ Tak
warunkowo
(jeśli
dotyczy)

Nie

1. Formularz został złożony w wymaganym terminie
2. Formularz jest zgodny z wymaganym wzorem
3. Formularz nie zawiera pustych pól
4. Formularz został podpisany w wymaganych miejscach
5. Formularz zawiera wszystkie wymagane dokumenty i załączniki

Potencjalny uczestnik projektu spełnia podstawowe kryteria grupy docelowej, w tym:
6. Wiek (powyżej 50 r.ż.)
7. Miejsce zamieszkania – woj. śląskie, jeden z powiatów: Bytom, Piekary Śl.,
Siemianowice Śl., Świętochłowice, będziński, zawierciański, Sosnowiec, żywiecki,
częstochowski, kłobucki i myszkowski
8. Status na rynku pracy (spełnia przynajmniej 1 ze wskazanych kryteriów):
8.1. Bezrobotny/a
8.2. Bierny(a) zawodowo/ Nieaktywny(a) zawodowo

Potencjalny uczestnik projektu spełnia warunki uczestnictwa w projekcie,
w tym:
9. Oświadczył(a), że zamierza zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
na terenie województwa śląskiego.
10. Oświadczył(a), że nie posiadał(a) zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wpisu
do CEIDG w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu
(możliwa akceptacja warunkowa).
11. Oświadczył(a), że nie był/była zarejestrowany(a) w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie
prowadził(a) działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności
adwokackiej, komorniczej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
Projektu (możliwa akceptacja warunkowa).
12. Oświadczył(a), że nie zawiesił(a) prowadzenia działalności na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
13. Oświadczył(a), że zapoznał(a) się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.
14. Oświadczył(a), że nie był(a) karany(a) 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. Oświadczył(a), że nie jest karany(a) karą zakazu dostępu do środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
16. Oświadczył(a), że w dniu przystąpienia do projektu nie posiada nieuregulowanych
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
17. Oświadczył(a), że w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających
go latach podatkowych nie korzystał(a) z pomocy de minimis, której wartość brutto
łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200
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000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego
towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
18. Oświadczył(a), że otrzymał(a) 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.
19. Oświadczył(a), że nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS
na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.
20. Oświadczył(a), że w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości i/lub wsparcia pomostowego nie zawiesi prowadzenia działalności
gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
21. Oświadczył(a), że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia złożenia
dokumentów zgłoszeniowych nie był(a) zatrudniony(a) w rozumieniu Kodeksu Pracy
u Beneficjenta lub wykonawcy (o ile jest już znany), a także osób, które łączy lub łączył
z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy uczestniczącym
w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.
22. Oświadczył(a), że nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach
wykluczonych ze wsparcia, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis.
23. Oświadczył(a), że wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi
faktycznemu i są prawdziwe.
24. Wyraził(a) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji Projektu, w tym w celu prowadzenia monitoringu i ewaluacji Projektu oraz RPO
WSL.

Wniosek rekomendowany:

TAK

NIE

- do oceny merytorycznej
- do poprawy uchybień formalnych (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt. 2, 3, 4, 5
- do odrzucenia (w przypadku niespełnienia kryteriów w pkt. 1, 6 - 24 oceny formalnej)
W przypadku uchybień formalnych w pkt. 2, 3, 4, 5 należy wskazać ich dokładny zakres pozwalający na poprawę wniosku
przez potencjalnego uczestnika projektu:
Uzasadnienie:

Data i podpis
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Lp.

II. PONOWNA OCENA
FORMALNA

(dotyczy wniosków skierowanych do uzupełnienia)

1.

Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień formalnych

2.

Wniosek rekomendowany do oceny merytorycznej

TAK

NIE

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

Data i podpis
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OCENA MERYTORYCZNA
Kryteria podlegające ocenie merytorycznej

Maksymalna
liczba
punktów

Racjonalność, kompletność i możliwość zaistnienia na rynku

(0-9pkt.)

Opis pomysłu

(0-3 pkt.)

Uzasadnienie oceny

opis przejrzysty, wyczerpujący – 3 pkt (tj. szczegółowy opis i analiza
branży w jakiej będzie prowadzona działalność, kompletny opis
uzasadniający celowość przedsięwzięcia, zrozumiałe i przejrzyste
założenia, opis motywacji osobistych do rozpoczęcia działalności,
realność celów, opis lokalnego zapotrzebowania na proponowane
usługi/produkty, szczegółowy opis produktu/usługi wraz z podaniem PKD,
wskazanie zagrożeń i ewentualnych form przeciwdziałania, wskazanie
konkurencji), opis częściowy, fragmentaryczny – 2 pkt (tj. niepełny opis
celowości przedsięwzięcia, częściowe lub niezrozumiałe założenia, realne
cele, brak zagrożeń), opis pobieżny, krótki – 1 pkt (tj. niepełny opis
celowości przedsięwzięcia, częściowe założenia, mało realne cele, brak
zagrożeń), brak opisu – 0 pkt

Opis lokalizacji działalności w powiązaniu z rynkiem docelowym

(0-1pkt.)

opis przejrzysty, wyczerpujący – 1 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny,
mało czytelny lub brak opisu – 0 pkt

Charakterystyka produktu/usługi
opis przejrzysty, wyczerpujący – 2 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny –
1 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny lub brak opisu – 0 pkt

(0-2 pkt.)

Opis potencjalnych klientów
opis przejrzysty, wyczerpujący – 1 pkt, opis częściowy, mało czytelny lub
brak opisu – 0 pkt

(0-1 pkt.)

Opis konkurencji
opis przejrzysty, wyczerpujący – 2 pkt, opis częściowy, fragmentaryczny –
1 pkt, opis niezrozumiały, mało czytelny lub brak opisu – 0 pkt

Profil zawodowy: zbieżność posiadanych kwalifikacji z
planowaną działalnością gospodarczą, plany edukacyjnozawodowe związane z profilem planowanej działalności
Doświadczenie zawodowe związane z profilem podejmowanej
działalności – zgodność doświadczenia z profilem podejmowanej
działalności, plany edukacyjno-zawodowe związane z profilem
planowanej działalności
idealnie zgodne – 3 pkt,
częściowo zgodne – 2pkt,
w minimalnym zakresie zgodne – 1 pkt,
brak zgodności – 0 pkt

(0-2 pkt.)

(0-6 pkt.)

(0-3 pkt.)

Posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kursy, szkolenia, zgodne z

profilem działalności
idealnie zgodne – 3 pkt,
częściowo zgodne – 2pkt,
w minimalnym zakresie zgodne – 1 pkt,
brak zgodności – 0 pkt

(0-3 pkt.)
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Racjonalność i zasadność nakładów inwestycyjnych (rzetelność
dokonanej analizy rynku, działania marketingowe, analiza
SWOT

(0-5 pkt.)

Ocena racjonalności wydatków inwestycyjnych (zgodności ze
stawkami rynkowymi), nakładów finansowych
wydatki bezwzględnie racjonalne i niezbędne – 2 pkt, wydatki zasadniczo
niezbędne i racjonalne – 1 pkt, większość wydatków zbędnych i
nieracjonalnych, wydatki w całości zbędne i nieracjonalne – 0 pkt

(0-2 pkt.)

Działania marketingowe
opis przejrzysty, wyczerpujący – 2 pkt, opis pobieżny, krótki,
niewyczerpujący- 1 pkt., opis niezrozumiały lub brak opisu – 0 pkt

(0-2 pkt.)

Ocena analizy SWOT (rzetelność dokonania oceny posiadanych
zasobów, barier, czynników wspomagających, zagrożeń)

(0-1 pkt.)

opis przejrzysty, wyczerpujący – 1 pkt, opis pobieżny, niewyczerpujący,
opis niezrozumiały lub brak opisu – 0 pkt

Sposób wykorzystania wniesionego
finansowego i rzeczowego

wkładu

własnego
(0-5 pkt.)

Opis planowanych wydatków rozliczanych w ramach
wniesionego wkładu własnego finansowego i rzeczowego.
Możliwość zaangażowania dodatkowych środków, wkładu
rzeczowego, niezależnie od obowiązkowego wniesienia wkładu
własnego finansowego w wysokości 10% otrzymanej dotacji.

(0-5 pkt.)

opis przejrzysty, wyczerpujący - (4-5) pkt.,
opis częściowy, fragmentaryczny – (2-3) pkt. (tj. niepełny opis celowości
wydatków, częściowe lub niezrozumiałe założenia, realne cele,
opis pobieżny, krótki– (1 pkt.)
brak opisu – 0 pkt.

ŁĄCZNA
LICZBA
UZYSKANYCH
PUNKTÓW
MERYTORYCZNE, MAKS. 25 PUNKTÓW

ZA

KRYTERIA

…… pkt

Data i podpis członka Komisji Rekrutacyjnej

Data i podpis Menadżera projektu
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