
 
  

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników 

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego do projektu: 

„Na swoim. Program wsparcia osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej zamieszkujących na obszarach rewitalizowanych m. Gliwice” 

nr projektu WND-RPSL.07.03.01-24-080H/17 
 

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO  

Tytuł i numer projektu  

„Na swoim. Program wsparcia osób zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej zamieszkujących na 

obszarach rewitalizowanych m. Gliwice” 
nr projektu WND-RPSL.07.03.01-24-080H/17 

Imię i nazwisko Kandydata/tki   

Numer Identyfikacji formularza 

rekrutacyjnego  
  

Imię i nazwisko członka Komisji  

Rekrutacyjnej oceniającego wniosek  
  

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego  

Niniejszym oświadczam, że:   

1. 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 wszystkimi Kandydatami do udziału w  projekcie, z jego zastępcami 

prawnymi.  

2. Nie pozostaję z żadnym z  Kandydatów do udziału w projekcie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.  

3. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem się  z 

Regulaminem rekrutacji i Standardem udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników 

projektów  w ramach działania 7.3.1 RPO WSL 2014-2020.  

4. Zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu oceny wniosku 

rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe potencjalnych uczestników projektu.  

  

  

Data i podpis    

 

 

 



 
  

 

OCENA MERYTORYCZNA 

  

 

Kryteria podlegające ocenie merytorycznej  

  

  

Przyznana 

liczba 

punktów 

  

Uzasadnienie oceny  

I. Charakterystyka działalności (max. 35 pkt.) 

1. Uzasadnienie założeń działalności (max. 5 pkt.) 
Proszę opisać planowane przedsięwzięcie (m.in. na czym będzie polegać sektor/branża w jakiej będzie 
prowadzona działalność, charakterystyka produktu/usługi, opis lokalizacji). 
Proszę  opisać  mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia, które mogą utrudniać 
realizację przedsięwzięcia oraz opisać w jaki sposób zamierza Pan/Pani sobie z nimi poradzić. 

Kryteria oceny:  

- brak opisu i uzasadnienia - 0 pkt. 

-  opis niekompletny, nieprzejrzysty i 
niezrozumiały, uzasadnienie niezasadne  
– 1-2 pkt.  

- opis i uzasadnienie niepełne, mało 
czytelne, niejasne założenia – 3-4 pkt. 

- wyczerpujące i szczegółowe 
uzasadnienie, pełny i kompletny opis, 
przejrzystość i zrozumiałość założeń –                 
5 pkt. 

  

2. Realność planowanych założeń (max. 5 pkt.) 

Czy posiada Pan/Pani już środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. 
niezbędny sprzęt, narzędzia lub urządzenia) bądź inne zasoby (np. lokal, własne środki finansowe) konieczne do 
prowadzenia działalności?  
W przypadku gdy rodzaj działalności nie wymaga posiadania zaplecza technicznego sprzętu/narzędzi/urządzeń 

i/lub lokalu proszę wskazać odpowiednie uzasadnienie braku konieczności ich posiadania. 

Jakie nakłady finansowe (np. zakup środków trwałych, towary i materiały, reklama  

i promocja) są niezbędne do prowadzenia planowanej przez Pana/Panią działalności gospodarczej? 

Kryteria oceny:  

- brak opis i uzasadnienia posiadanego 
zaplecza technicznego - 0 pkt. 

-  opis niekompletny, nieprzejrzysty i 
niezrozumiały posiadanego zaplecza 
technicznego – 1-4 pkt.  

- wyczerpujący i szczegółowy opis, pełny i 
kompletny, przejrzysty i zrozumiały –                   
5 pkt. 

  



 
  

 

3. Oferowane produkty i usługi (max. 5 pkt.) 

Proszę  opisać  produkty/usługi jakie Pan/Pani zamierza wprowadzić na rynek. 

Kryteria oceny:  

- brak opisu - 0 pkt. 

-  opis niekompletny, nieprzejrzysty i 
niezrozumiały – 1-2 pkt.  

- opis niepełny, mało czytelny – 3-4 pkt. 

- wyczerpujący i szczegółowy opis, pełny i 
kompletny, przejrzysty i zrozumiały – 5 
pkt. 

  

4. Charakterystyka klientów i sposób dotarcia do nich (max. 5 pkt.) 
Proszę opisać potencjalnych klientów,  działania marketingowe w celu dotarcia do klientów. 

Kryteria oceny:  

- brak opisu i uzasadnienia - 0 pkt. 

-  opis niekompletny, nieprzejrzysty i 
niezrozumiały, uzasadnienie niezasadne – 
1-2 pkt.  

- opis i uzasadnienie niepełne, mało 
czytelne, niejasne działania – 3-4 pkt. 

- wyczerpujące i szczegółowe 
uzasadnienie, pełny i kompletny opis, 
przejrzystość i zrozumiałość działań –                 
5 pkt. 

  

5. Prognozowana liczba klientów (max. 5 pkt.) 
W oparciu o własne badania rynku podaj szacunkową liczbę potencjalnych klientów  (w wymiarze rocznym). 

Kryteria oceny:  

- brak opisu - 0 pkt 

-  opis i szacowana liczba klientów mało 
realna, niejasne założenia – 1-2 pkt  

- opis pełny i kompletny, szacowana liczba 
klientów  realna –3- 5 pkt; 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

6. Realność prognozowanej sprzedaży produktu/usługi (max. 5 pkt.) 
Zakres  przeprowadzonego  badania  rynku. Czy oferowany  produkt  lub  usługa zapełnia istniejącą na rynku 
lukę i zaspokaja potrzeby nabywców? Proszę uzasadnić. 

Kryteria oceny:  

- brak opisu i uzasadnienia - 0 pkt. 

-  mała realność w oszacowaniu 
prognozowanej sprzedaży 
produktu/usługi – 1-2 pkt.  

- realne oszacowanie prognozowanej 
sprzedaży produktu/usługi – 3-5 pkt. 

 

  

7. Opis konkurencji (max. 5 pkt.) 
Jaką ma Pan/Pani wiedzę nt. konkurencji w swojej branży? Proszę wymienić znaczących konkurentów (nazwę 
firm, lokalizacja, oferowane produkty, grupy klientów).  Jak poradzi sobie Pan/Pani z konkurencją. 

Kryteria oceny:  

- brak opisu i uzasadnienia - 0 pkt. 

-  opis niekompletny, nieprzejrzysty i 
niezrozumiały, uzasadnienie niezasadne – 
1-2 pkt.  

- opis i uzasadnienie niepełne, mało 
czytelne – 3-4 pkt. 

- wyczerpujące i szczegółowe 
uzasadnienie, pełny i kompletny opis, 
przejrzystość i zrozumiałość założeń –                   
5 pkt. 

  

II. Utworzenie miejsc pracy (max. 3 pkt.) 
Czy planuje Pan/Pani zatrudnienie pracowników, jeśli TAK to proszę wpisać ilość planowanych miejsc 
pracy. 

Kryteria oceny:  

       -   1 miejsce pracy – 1 pkt. 

       -   2 miejsca pracy – 2 pkt. 

-   3 miejsca pracy lub więcej – 3 pkt.  

  



 
  

 

III. Kwalifikacje i doświadczenie zgodne z  zakładaną działalnością  gospodarczą (max. 15 pkt.) 
Proszę napisać, jakie dotychczasowe doświadczenie i umiejętności zamierza Pan/Pani wykorzystać 
prowadząc swoją działalność (posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane zgodnie z profilem 
podejmowanej działalności dodatkowe kwalifikacje np. certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, 
ukończone szkolenia). 

Kryteria oceny: 

-  kwalifikacje zawodowe rozbieżne                           
z zakładaną działalnością – 0 pkt. 

- kwalifikacje zgodne z działalnością bez 
doświadczenia – 5 pkt. 

- kwalifikacje i doświadczenie ściśle  
powiązane z dział. gosp. – 10 pkt. 

- kwalifikacje i doświadczenie zgodne                       
z  dział. gosp. – 15 pkt. 

 

 

  

  

 

Łączna liczba punktów uzyskanych 

za kryteria merytoryczne   

Minimalna liczba punktów 

kwalifikująca  Uczestnika do 

dalszego etapu wynosi  32 pkt. 

 

UCZESTNIK ZAKWALIFIKOWANY 

DO DALSZEGO ETAPU - 

ROZMOWA Z DORADCĄ 

ZAWODOWYM 

 

…………………………………………………………. 

wpisać odpowiednio TAK lub NIE 

Podpis członka komisji     

 


