STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 33; fax. 33 496 02 22
e-mail: most@bcp.org.pl
www.most.bcp.org.pl

Karta oceny merytorycznej dokumentacji rekrutacyjnej do projektu
„Most do własnej firmy”
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Numer Ewidencyjny Kandydata/ki
Imię i nazwisko Kandydata/ki
DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY

Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/zapoznałam się z:
- Regulaminem Rekrutacji do projektu „Most do własnej firmy”
- wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- wnioskiem o dofinansowanie projektu, złożonym przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości
2) 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/Kandydatką.
3) Nie pozostaję z Kandydatem/Kandydatką w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
4) Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z
posiadaną wiedzą.
5) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i 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
powinny być ujawnione stronom trzecim.
6) Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją jakiekolwiek
okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony,
bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku.

Bielsko-Biała, dnia ……………………..

…………………………………………………………
podpis osoby oceniającej dokumentację rekrutacyjną

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NEK

Nr

I

Kryteria

Maks.
wynik

Ocena po
uwzgl.
Ocena
wagi
wniosku

realność pomysłu (sprecyzowany
pomysł) – waga 40%

20

0

Innowacyjność

3

0

Analiza otoczenia rynkowego
(klienci, odbiorcy, dostawcy, itp.)

4

0

Analiza konkurencji

3

0

5

0

5

0

20

0

Adekwatność wykształcenia

6

0

Adekwatność doświadczenia
zawodowego

6

0

8

0

20

0

8

0

5

0

3

0

4

0

20

0

Ocena szans na długotrwałe
funkcjonowanie firmy i możliwości
rozwojowe
Ocena realność sukcesu
przedsięwzięcia i ryzyka
funkcjonowania w okresie 12 mies.
analiza potencjału osoby
(predyspozycje do rozpoczęcia DG)
II – waga 40%

Motywacja
szacunkowe koszty inwestycji –
III waga 20%
Ocena racjonalności wstępnych
założeń budżetowych (nakładów
niezbędnych do uruchomienia DG)
Ocena realności planowanych
przychodów i przewidywanych
bieżących kosztów prowadzenia
DG
Możliwość zaangażowania
ewentualnych środków własnych
Czy bez uzyskania wsparcia
finansowego otworzysz firmę?
Max. liczba punktów (po
przemnożeniu przez wagi)

UWAGI

0

0

0

<- wynik końcowy

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu "Most do własnej firmy" jak również uzyskania pozytywnego wyniku
pierwszego etapu oceny merytorycznej (tj.oceny punktowej Formularza rekrutacyjnego) będzie uzyskanie co najmniej
60 % punktów ogólnej sumy punktów, tj. 12 punktów. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest zgodnie z zapisami
Regulaminu rekrutacji do projekty oraz Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój
przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL

