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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

Projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek w partnerstwie 

z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie w dniu 29 września 2020 r. 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO   

 

Informacje wypełniane przez  

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Numer identyfikacyjny Formularza 

rekrutacyjnego (NIF) 

 

……...…/……/RPOWP/7.3/2021 

Imię i Nazwisko Kandydata/-tki do projektu 

 

 

Data złożenia Formularza rekrutacyjnego wraz 

z wymaganymi załącznikami 
 

Data rozpoczęcia oceny merytorycznej   

Data wypełniania Karty oceny merytorycznej   

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI  

Oświadczam, że:   

1. Zapoznałem/am się z Regulaminami rekrutacji i udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rozwój 

regionu!”, 

2. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia, oraz nie jestem związana/-y z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wszystkimi 

potencjalnymi Uczestnikami/-czkami Projektu ocenianymi przeze mnie w ramach danego naboru. 

3. Przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury rekrutacji nie pozostawałam/-em w stosunku 

pracy lub zlecenia z żadnym z potencjalnych Uczestników projektu ocenianych przeze mnie w ramach 

danego naboru.  

4. Nie pozostaję z żadnym z potencjalnych Uczestników/-czek projektu ocenianych przeze mnie w ramach 

danego naboru w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do mojej bezstronności.  
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5. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy, sprawiedliwy 

i zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą. 

6. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji oraz 

dokumentów. 

7. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności 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 

mogą zostać ujawnione stronom trzecim.  

8. Jestem świadoma/-my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.   

 

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

(Miejscowość, data)     (Podpis: imię i nazwisko) 

 

KRYTERIA ZWIĄZANE Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO GRUPY DOCELOWEJ (MAKSYMALNA 

MOŻLIWA DO OTRZYMANIA LICZBA PUNKTÓW :18) 

1. Osoba z niepełnosprawnościami  

2. Kobieta  

3. Osoba o niskich kwalifikacjach  

4. Osoba długotrwale bezrobotna  

5. Osoba w wieku 50 lat i więcej  

6. 
Osoba która w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem dokumentów 

rekrutacyjnych nie prowadziła działalności gospodarczej 
 

SUMA:  

 

KRYTERIA DOTYCZĄCE OPISU PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(MAKSYMALNA MOŻLIWA DO OTRZYMANIA LICZBA PUNKTÓW :42) 

l.p. Nazwa ocenianego kryterium 

Maksymalna 

możliwa do 

uzyskania 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów  

Uzasadnienie 

1. 

Pomysł biznesowy – ocenie 

zostanie poddane m.in. opis 

planowanej działalności 

gospodarczej w kontekście 

zapotrzebowania na rynku 

z uwzględnieniem utrzymania 

działalności w dalszej 

perspektywie, uzasadnienie wyboru 

zakresu działalności, na czym 

polega przedsięwzięcie, jakich 
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korzyści się spodziewamy, 

dotychczasowe doświadczenie w 

danym zakresie działalności, cechy 

wyróżniające na rynku, 

charakterystyka produktu i usługi, 

innowacyjność (czy produkt lub 

usługa wyróżnia się na rynku pod 

względem innowacyjności). 

2. 

Znajomość branży/sektora – ocenie 

zostanie poddana m.in. analiza 

branży w której będzie 

funkcjonować planowana 

działalność (potencjalni klienci, 

wymagania rynku, lokalizacja 

rynku, wielkość rynku), 

charakterystyka rynku dla 

oferowanej usługi, oferowanego 

produktu w ramach planowanej 

działalności gospodarczej. 

4   

3. 

Deklaracja zatrudnienia – ocenie 

zostanie poddana deklaracja 

zatrudnienia w okresie pierwszych 

12 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej. Analizie 

zostanie poddana deklaracja 

zatrudnienia w kontekście 

stanowiska pracy, wymiaru czasu 

pracy, rodzaju umowy (wiążąca w 

przypadku otrzymania wsparcia 

finansowego), 

4   

4. 

Konkurencja – ocenie zostanie 

poddana m.in. analiza konkurencji 

dla planowanego przedsięwzięcia 

na danym obszarze (opis głównych 

konkurentów – zakres ich 

działalności), porównanie 

konkurencyjnych produktów  i 

usług, pomysł w jaki sposób 

planowana inicjatywa uzyska 

przewagę nad konkurentami. 

4   

5. 

Planowane nakłady – ocenie 

zostanie poddana m.in. 

racjonalność i zasadność wydatków 

w stosunku do zaplanowanej 

działalności gospodarczej. Czy 

wymieniono poszczególne wydatki 

oraz wskazano ich szacunkową 

wartość oraz opisano zasadność 
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poniesienia każdego z wydatków. 

Czy wskazano w poszczególnych 

pozycjach czy dany zakup dotyczy 

rzeczy używanej czy nowej. 

6. 

Własne zasoby, wkład własny – 

ocenie zostanie poddana analiza 

zasobów własnych i wnoszonego 

wkładu własnego w planowane 

przedsięwzięcie (z zachowaniem 

zasady minimalizowania zjawiska 

creamingu). Zostanie oceniony 

poziom wartości środków 

finansowych, które zostaną 

przeznaczone na potrzeby 

planowanej działalności 

gospodarczej oraz poziom zasobów 

rzeczowych np. maszyny i 

urządzenia, pomieszczenia. 

3   

8. 

Doświadczenie/Wykształcenie – 

ocenie zostanie poddana analiza 

posiadanego doświadczenia oraz 

kwalifikacji/wykształcenia (kursów, 

szkoleń oraz uprawnień) w 

kontekście planowanego 

przedsięwzięcia.  

8   

9.  

Czynniki decydujące o powodzeniu 

planowanego przedsięwzięcia 

odnoszące się do aktualnej  sytuacji 

na rynku gospodarczym – ocenie 

zostanie poddana m.in. analiza 

racjonalności oraz trwałości 

planowanego przedsięwzięcia w 

kontekście aktualnej sytuacji na 

rynku gospodarczym. w okresie po 

zakończeniu finansowania ze 

środków EFS 

4   

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:   

 

Uzasadnienie dla przyznanej oceny: (łącznie dla wszystkich części minimum 10 zdań) 

..………………….   

miejscowość, data     

 

…………………………………………….………………………….  

Podpis członka Komisji rekrutacyjnej (niezależnego oceniającego) 

 


