
 

Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego 

do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu 

KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

w ramach 
w ramach Projektu: „Twój Biznes” 

nr projektu RPDS.08.03.00-02-0015/20 
Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy 

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Numer ewidencyjny Formularza 
Rekrutacyjnego 

……………../TB/2022 

Imię i nazwisko potencjalnego 
Uczestnika projektu 

 

Imię i nazwisko 
Członka Komisji Rekrutacyjnej 

 

Data przeprowadzenia 
oceny Formularza rekrutacyjnego 

 

 
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO 
Niniejszym oświadczam, że: 

- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie 
jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o 
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny niniejszego 
formularza rekrutacyjnego, 

- nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  
W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu. 

Ponadto oświadczam, że: 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 
wiedzą, 

- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w 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 mogą zostać 
ujawnione stronom trzecim. 

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

data                                                                                                      podpis



 
 
Część 1 Ocena części „B” formularza rekrutacyjnego. 

Opis planowanej działalności gospodarczej - część B Formularza rekrutacyjnego 
(0 do 50pkt.) 

Przyznana ilość 
Punktów  

Maksymalna ilość 
punktów 

1. Opis pomysłu (pkt 2 – 5 są oceniane o ile za pkt 1 przyznano co 
najmniej 60% możliwych do uzyskania pkt – minimum 9 pkt) 

 15 

- spójność i logiczność pomysłu,   5 
- szczegółowość opisu przedmiotu działalności (usług, produktów)  5 
 - promocja przedsięwzięcia   5 
2.Doświadczenie zawodowe i  wykształcenie  6 
- posiadane doświadczenie przydatne w planowanej działalności   3 
- posiadane wykształcenie (formalne i nieformalne) przydatne w 
planowanej działalności 

 3 

3. Stopień przygotowania do inwestycji  14 
- analiza niezbędnych zasobów  5 
- posiadane zasoby lub wstępne przygotowanie do inwestycji  5 
- ocena proponowanych i akceptowanych przez uczestnika rozwiązań w 
trudnych sytuacjach związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

 4 

4. Charakterystyka klientów i konkurencji  6 
- analiza potencjalnych klientów   3 
- analiza potencjalnej konkurencji  3 
5. Zakres planowanej inwestycji  9 
 - szczegółowość opisu planowanych wydatków  3 
- związek planowanych wydatków z charakterem działalności   3 
- niezbędność wydatków  3 
6. Deklaracja utworzenie dodatkowego miejska pracy TAK/NIE 
– JEŚLI TAK 5 pkt. KRYTERIUM PREMIUJĄCE 

 5 

SUMA PUNKTÓW RAZEM   55 
ZA pkt 1 OPIS POMYSŁU PRZYZNANO (%) MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA 
PKT – (w przypadku przyznania za pkt 1 poniżej 60% (9 pkt) możliwych 
pkt części 2-5 nie podlegają ocenie). 

……………….pkt 
………………… % 

Min. 9 pkt 
Min. 60% 

Czy oceniana działalność jest wykluczona z ubiegania się o pomoc de minimis?1 

o TAK – wniosek odrzucono o NIE 

 
………………..………………………………………………. 

podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej 

                                                             
- 1 planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z 

dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; 
- planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 
- planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku 

I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: 
- wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek 

przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, 
- udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 
- planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio 

związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności eksportowej; 

- planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami 
importowanymi; 

- planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego 
transportu; 

- na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 
rynkiem. 

 



 
Część 2. Uzasadnienie oceny części B Formularza rekrutacyjnego.  

Oceniana Kategoria - Uzasadnienie liczby przyznanych punktów – minimum 3 zdania w każdej ocenianej kategorii 

1. Opis pomysłu 

Uzasadnienie: 

 

 

2. Posiadane doświadczenie zawodowe / wykształcenie  

Uzasadnienie: 

 

3. Stopień przygotowania do inwestycji 

Uzasadnienie: 

 

4.  Charakterystyka klientów i konkurencji 

Uzasadnienie: 

 

5.  Zakres planowanej inwestycji 

Uzasadnienie: 

 

6. Deklaracja utworzenie dodatkowego miejska pracy 

c nie 

c tak, jeśli zaznaczono, należy wskazać warunki planowanego dodatkowego zatrudnienia: 

a) stanowisko…………………………………… 
b) okres zaangażowania …………………………………………….. 

Suma przyznanych punktów ……………………………..(z części B) 

Data dokonania oceny. ……………………………………………………………….. 

Podpis oceniającego  ……………………………………………………………….. 

……………………..………………………………. 

Data i podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 


