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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
ANKIETY REKRUTACYJNEJ DO PROJEKTU
REKINY BIZNESU
realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Imię i nazwisko kandydata
Nr ankiety rekrutacyjnej

AR/..…../III/RB/2014

Data wpływu
Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że nie pozostaję z osobą, której aplikację oceniam w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić wątpliwości, co do
mojej bezstronności, w szczególności oświadczam, że z osobą, której aplikację oceniam nie łączy mnie związek z tytułu:
− małżeństwa,
− pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,
− przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny aplikacji.
Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną aplikacji oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby
informacje dotyczące ocenianej przeze mnie aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
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Dotacje na start
firmy dla osób 50+

Czy oceniana ankieta posiada braki bądź uchybienia formalne, które nie
zostały wskazane na etapie oceny formalnej?

□ NIE

□ TAK

Rodzaj dostrzeżonych braków lub uchybień:

SZCZEGÓŁOWE
KRYTERIA

OCENIANE
ELEMENTY
ANKIETY

MAX.
LICZBA
PKT.

PRZYZNAN
A LICZBA
PKT.

UZASADNIENIE

1. SPÓJNOŚĆ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
Posiadane kwalifikacje
zawodowe – wykształcenie,
szkolenia, uprawnienia,
doświadczenie i inne
umiejętności.

E

20

2. ZNAJOMOŚĆ RYNKÓW ZBYTU
Charakterystyka potencjalnych
klientów i sposób ich
pozyskiwania

C.2

25

3. ZNAJOMOŚĆ KONKURENCJI
Charakterystyka oferty
konkurencji i sposób
konkurowania na rynku.

C.3

25

4. MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ RACJONALNOŚĆ WYDATKÓW
Przedmiot inicjatywy
i działania podjęte na rzecz
rozpoczęcia działalności.
Posiadane zaplecze lokalowe
i materiałowe.

C.1,D

15

2

Adekwatność i efektywność
zaplanowanych zakupów
inwestycyjnych w odniesieniu
do rodzaju i skali
przedsięwzięcia.

G

15

Razem liczba
przyznanych punktów

DODATKOWE UWAGI LUB SUGESTIE KOMISJI

Imię i nazwisko oceniającego: ......................................................................................
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