KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
złożonego w ramach projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1157” (RPWM.10.03.00-28-0017/19)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

DANE IDENTYFIKACYJNE
Numer Uczestnika w projekcie
Imię i nazwisko Uczestnika
Imię i nazwisko Oceniającego

Deklaracja bezstronności i poufności dla członków Komisji Oceny Wniosków
Ja niżej podpisany/podpisana, zobowiązuję się bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Komisji Oceny
Wniosków projektu „Samozatrudnienie super sprawa! 1157”, utrzymując w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i
dokumenty związane z prowadzoną oceną oraz oświadczam, że nie pozostaję z ocenianym Uczestnikiem w jakimkolwiek
stosunku prawnym lub faktycznym, który budziłby uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

……………………………….................…..
data i czytelny podpis osoby oceniającej – eksperta biznesowego

A. Ocena biznesplanu
Maksymalny Wymagane
wynik
minimum

Oceniany obszar biznesowy:

I Zasadność prowadzenia działalności przez uczestnika
II

Możliwość funkcjonowania i utrzymania się działalności na rynku przez co najmniej 12
miesięcy

III Prawidłowość sporządzenia budżetu przedsięwzięcia
Liczba punktów łącznie

5

3

5

3

5

3

15

9

Przyznane
punkty

Skala ocen (1-5):
5 – wniosek zawiera prawidłowe, spójne i wyczerpujące opisy danego zagadnienia,
4 – przedstawione opisy nie wyczerpują danego zagadnienia lub wykazują nieistotne błędy, jednak zawierają najważniejsze elementy i są spójne
3 – opisy danego zagadnienia zawierają braki, błędy lub uchybienia, które jednak nie wpływają na ogólną wykonalność przedsięwzięcia
2 – opisy zawierają istotne braki lub błędy w kluczowych obszarach danego zagadnienia, które mają znaczący wpływ na wykonalność przedsięwzięcia.
1 – opisy zagadnienia są wewnętrznie sprzeczne, zawierają braki lub błędy, które uniemożliwiają realizację przedsięwzięcia w przedstawionym kształcie

Uzasadnienie oceny:

B. Ocena wsparcia pomostowego
dopuszczalny
limit

Oceniany obszar:
Miesięczne koszty bieżące działalności do pokrycia ze
wsparcia pomostowego

I

kwota
wnioskowana

kwota uznana za
zasadną

1562,10 zł

Uzasadnienie oceny

C. Ocena kryteriów premiowych
Punkty możliwe
do uzyskania

Kryteria premiowe
1.

Uczestnik planuje działalność gospodarczą w inteligentnych specjalizacjach
określonych dla województwa warmińsko-mazurskiego

1

2.

Uczestnik utworzy dodatkowe miejsce pracy

6

Punkty
przyznane

Razem

PODSUMOWANIE OCENY WNIOSKU
W mojej ocenie, Wniosek:
☐ spełnia kryteria akceptowalnej poprawności wykonawczej w Projekcie i jest rekomendowany do przyznania
wsparcia w wysokości 23.050 zł na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w
wysokości miesięcznej: ............ zł
☐ nie spełnia kryteriów akceptowalnej poprawności wykonawczej w Projekcie i nie jest rekomendowany do
przyznania wsparcia w wysokości 23.050 zł na założenie działalności gospodarczej, ani wsparcia
pomostowego.

……………………………………………….
data i podpis osoby oceniającej – eksperta biznesowego

