Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w Projekcie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
złożonego w ramach Projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”
nr RPPM.05.07.00-22-0036/16

1. Dane identyfikacyjne dokumentów rekrutacyjnych
Nr formularza

Imię i Nazwisko Kandydata/ki

Imię i Nazwisko Oceniającego

2. Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:
- 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 uczestnikami projektu, z jego zastępcami prawnymi
lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób prawnych
biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z kandydatami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do mojej bezstronności.

….…………………………………………………
Data i podpis

3. Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych
3.1 Punkty wraz z uzasadnieniem przyznane w wyniku oceny merytorycznej Formularza
zgłoszeniowego
Lp.

Kryterium oceny

Punktacja

Charakterystyka planowanej działalności gospodarczej:
- Na ile sprecyzowany jest pomysł Kandydata/ki?
1

- Na ile realnie określono mocne i słabe strony przedsięwzięcia?
- Jaki jest stan przygotowań do planowanego przedsięwzięcia?

_ _ _ / 15
punktów

- Czy znani są potencjalni dostawcy i kooperanci?
- Czy Kandydat/ka planuje zatrudnienie w ramach działalności gospodarczej?

Uzasadnienie:

Charakterystyka rynku, klientów i konkurencji:
- Czy Kandydata/ka ma sprecyzowaną grupę potencjalnych klientów i zna jej potrzeby?
2

- Czy Kandydata/ka realnie ocenił skalę potencjalnych odbiorców?

_ _ _ / 15
punktów

- Czy Kandydata/ka wymienił firmy działające na danym rynku stanowiące potencjalną
konkurencję oraz w jaki sposób zamierza z nimi konkurować?

Uzasadnienie:

Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia
Koszty planowanego przedsięwzięcia:
- Czy Kandydata/ka wymienił/-a konkretne inwestycje niezbędne do rozpoczęcia
działalności gospodarczej?
- Czy Kandydata/ka zna wysokość nakładów inwestycyjnych?
3

- Na ile precyzyjnie i realnie zostały one określone?
- Czy Kandydata/ka wskazał/-a podstawowe składniki kosztów działalności firmy (koszty
administracyjne, wynagrodzenia, ubezpieczenia, itp.) wraz z prognozowaną ich wartością
(w okresie 1 roku)?

Przychody planowanego przedsięwzięcia:
- Czy Kandydata/ka wymienił/-a główne składniki przychodów związanych z prowadzoną

_ _ _ / 20
punktów

działalnością gospodarczą wraz z prognozowaną wielkością sprzedaży (w okresie 1 roku)?
- Czy Kandydata/ka wskazał/-a kalkulację do przyjętych wartości (weryfikacja realności
założeń)?

Uzasadnienie:

UZASADNIENIE CAŁOŚCIOWEJ OCENY MERYTORYCZNEJ (minimum 15 zdań)
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………......

Nie uzyskanie minimum 30 punktów w wyniku oceny merytorycznej Formularza zgłoszeniowego nie
uprawnia Kandydata/tki do zakwalifikowania się do kolejnego (III) etapu rekrutacji.

3.2 Podsumowanie oceny Kandydata/ki – punktacja sumaryczna oceny merytorycznej
Dane identyfikacyjne
Nr formularza
Imię i Nazwisko Kandydata/ki

Lp.

Kryterium oceny merytorycznej

1

Charakterystyka planowanej działalności
gospodarczej

2

Charakterystyka rynku, klientów i konkurencji

I Oceniający

II Oceniający

ŚREDNIA
PUNKTACJA
OGÓŁEM

3

Plan finansowy planowanego przedsięwzięcia

Łączna liczba uzyskanych punktów podczas oceny
merytorycznej Formularza zgłoszeniowego

_ _ _ _ _ / 50
punktów

_ _ _ _ _ / 50
punktów

_ _ _ _ _ / 50
punktów

Rekomenduję przekazanie dokumentów
rekrutacyjnych i zakwalifikowanie Kandydata/tki do
rozmowy kwalifikacyjnej

Nie rekomenduję przekazania dokumentów
rekrutacyjnych i nie kwalifikuję Kandydata/tki do
etapu rozmowy kwalifikacyjnej

Data i podpis

Data i podpis

