
NUMER PROJEKTU: WND-RPSL.09.03.01-24-002F/18

OCENIAJĄCY:  

Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego

Karta oceny formularza rekrutacyjnego jest wypełniana przez członków Komisji Rekrutacyjnej. Każda osoba dokonująca weryfikacji podpisuje deklarację poufności, bezstronności oraz braku powiązań z

beneficjentem pomocy.

   Deklaracja poufności

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom 

nieuprawnionym.

   Deklaracja bezstronności/braku powiązań

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 wnioskodawcą, z jego zastępcami prawnymi, lub z osobą będącą członkiem organu zarządzającego podmiotu wnioskującego;

- W ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku nie pozostawałem (-am) w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą lub z osobą będącą członkiem organu zarządzającego podmiotu 

wnioskującego;

- Nie pozostaję z wnioskodawcą lub z osobą będącą członkiem organu zarządzającego podmiotu wnioskującegow takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

mojej bezstronności.

Data, miejscowość i podpis: ………………………………………………………………………….. 

PARTNER: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

BENEFICJENT: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POMYSŁ O NAZWIE: 

TYTUŁ PROJEKTU: "OWES obszaru bielskiego"
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Punkty przyznane 

lub odebrane w 

wyniku rozmowy

I 0 0

1 / 10 2 0

II 0 0

1 / 10 2 0

Uzasadnienie 

Adekwatność i zasadność tworzonych miejsc pracy do

przedstawionego przedsięwzięcia biznesowego (z uwzględnieniem

wymagań na poszczególne stanowiska, zaangażowania etatowego

oraz sposobu pozyskania przyszłych pracowników). 

PLANOWANE ZATRUDNIENIE

Uzasadnienie 

Czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne?

Przyznane 

punkty
KRYTERIA

KRYTERIA

KWALIFIKOWALNOŚĆ

Złożony formularz jest prawidłowo podpisany i zaparafowany?

W złożonym formularzu wszystkie wymagane pola w oświadczeniach są  

prawidłowo zaznaczone?

Czy wnioskodawca spełnia definicję przedsiębiorstwa społecznego (w przypadku 

istn. PS na dzień składania wniosku, w przypadku grup inicjatywnych oraz PES po 

utworzeniu miejsc pracy)? W przypadku spółdzielni socjalnych czy dodatkowo 

spełnione są warunki zatrudnieniowe określone w ustawie o spółdzielniach 

socjalnych.

CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uzasadnienie dla utworzenia/ rozszerzenia działalności 

gospodarczej i utworzenia nowych miejsc pracy (możliwość 

realizacji, zapotrzebowania na projektowane produkty/usługi)



III 0 0

1 / 5 1 0

2 / 5 1 0

IV 0 0

1 / 10 3 0

V 0

1 / 1 2 0
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48MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW KWALIFIKUJĄCA POMYSŁ DO OBJĘCIA WSPARCIEM W PROJEKCIE

Kryterium niespełnione. Nie przyznaje się dodatkowych 

punktów

POMYSŁ BIZNESOWY: (punkty przyznane w obszarach I, II, III, IV)

PUNKTY DODATKOWE POMYSŁU: (punkty przyznane w obszarze V„Kryteria dodatkowe”)

SUMA PUNKTÓW POMYSŁU:

Przedsiębiorstwo społeczne/miejsce pracy tworzone jest w jednej z

kluczowych stref rozwojowych wskazanych w KPRES

OCENA KOŃCOWA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POMYSŁU

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Racjonalność i spójność planowanych przychodów i kosztów w 

odniesieniu do pierwszego roku planowanej działalności.

Adekwatność i efektywność przewidywanych wydatków 

inwestycyjnych w odniesieniu do rozpoczęcia działalności.

Gwarancja płynności finansowej przedsięwzięcia po upływie 12 

miesięcy od utworzenia miejsc pracy. Ocena trwałości 

utworzonych miejsc pracy po okresie wsparcia. Ryzko 

przedsięwzięcia na podstawie całego opisu pomysłu.

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ETAPU ROZMOWY Z KOMISJĄ:

PUNKTY PRZYZNANE LUB ODEBRANE W WYNIKU ROZMOWY:

OSTATECZNA LICZBA PUNKTÓW POMYSŁU (OCENA WNIOSKU+ROZMOWA):

KRYTERIUM DODATKOWE



Rekomendacja pomysłu pozytywna / negatywna1

                                                                               

[1] Niepotrzebne skreślić

Data i Podpis

Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej pomysłu (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium):

Ostateczna decyzja oceniającego: 

Uzasadnienie liczby przyznanych lub odjętych punktów po rozmowie z grupą inicjatywną/reprezentantami podmiotów:

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:   


