Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

1. Dane identyfikacyjne:
Imię i nazwisko Kandydata:

/I/6.2/LSR/2014

Numer zgłoszenia:
Imię i nazwisko Oceniającego:
2. Deklaracja poufności i bezstronności Oceniającego:
Niniejszym oświadczam, że:

 zapoznałem/am się z dokumentacją projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”, Wytycznymi
Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach
działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, oraz wszelkimi
dokumentami dotyczącymi uczestnictwa w projekcie,
 nie pozostaję w związku małżeńskim 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 Kandydatem lub jego zastępcami prawnym,
 nie pozostaję z Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,
 w przypadku stwierdzenia którejkolwiek z powyższych zależności, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego projektu,
 będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
 nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie a także przygotowanych przeze mnie w trakcie lub
jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej
oceny oraz nie powinny być ujawnione stronom trzecim.

Data i podpis Oceniającego
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Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
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3. Ocena merytoryczna:
Numer zgłoszenia:
Maksymalna Przyznana
liczba
liczba
punktów
punktów

Lp.

Kryteria

1.

Pomysł na działalność gospodarczą:
 lokalizacja,
 przedmiot i rodzaj działalności,
 innowacyjność,
 zatrudnienie,
 zasięg działalności,
 trwałość przedsięwzięcia.
Znajomość obszaru działalności:
 charakterystyka rynku,
 znajomość grupy odbiorców,
 znajomość konkurencji,
 perspektywy dla planowanej
działalności gospodarczej
Koszty inwestycji:
 rodzaj kosztów,
 wartość zakupów,
 kwalifikowalność wydatków,
 zasadność zakupów,
 niezbędność zakupów.
Kwalifikacje do planowanej
działalności gospodarczej:
 adekwatność wykształcenia,
doświadczenia i kwalifikacji
do planowanej działalności
gospodarczej)
Czynniki i motywacja do rozpoczęcia
działalności gospodarczej:
 motywy podjęcia decyzji
o rozpoczęciu działalności
gospodarczej,
 posiadane zasoby,
 podjęte działania na rzecz
planowanej działalności

2.

3.

4.

5.

/I/6.2/LSR/2014
Uzasadnienie oceny

20

15

5

20

10

RAZEM

70

Minimalna liczba punktów
kwalifikująca do kolejnego etapu:

42

Czy osiągnięto minimalną liczbę punktów?

tak

nie

Data i podpis Oceniającego

Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR), ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk
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Załącznik nr 3a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

KARTA ZBIORCZA OCENY MERYTORYCZNEJ
do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

1. Dane identyfikacyjne:
Imię i nazwisko Kandydata:
/I/6.2/LSR/2014

Numer zgłoszenia:
Imię i nazwisko Sporządzającego:
2. Wyniki zbiorcze oceny merytorycznej:
Kryteria

Maksymalna
liczba
punktów

1.

Pomysł na działalność gospodarczą.

20

2.

Znajomość obszaru działalności.

15

3.

Koszty inwestycji.

5

Lp.

4.
5.

Kwalifikacje do planowanej
działalności gospodarczej.
Czynniki i motywacja do rozpoczęcia
działalności gospodarczej.

Przyznana Przyznana
liczba
liczba
punktów punktów
I ocena
II ocena

Suma
ocen

Średnia
ocen

20
10

RAZEM

70

Minimalna liczba punktów
kwalifikująca do kolejnego etapu:

42

Czy osiągnięto minimalną liczbę punktów?

tak

nie

NIE/KWALIFIKUJĘ1 DO KOLEJNEGO ETAPU OCENY

Data i podpis Sporządzającego

1

niepotrzebne skreślić
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