
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k. info@inse.pl   www.inse.pl  

ul. Piotrkowska 55, 90–413 Łódź, tel.: 42 633 17 19, faks: 42 209 36 85 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA 

FINANSOWEGO 

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia II – kompleksowy outplacement  
w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy” 

Nr RPLD.10.02.02-10-A006/17-00 

 

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” 

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 
 

Numer wniosku: …………………………. 

Imię i nazwisko osoby ocenianej: …………………………. 

Imię i nazwisko osoby oceniającej:  …………………………. 

Deklaracja bezstronności i rzetelności 

Oświadczam, że:   

 nie brałem/am osobistego udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny oraz wniosków 

konkurujących z tym wnioskiem,   

 z osobą, której wniosek oceniam oraz osobami składającymi wnioski konkurujące z wnioskiem będącym 

przedmiotem oceny:  

 nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej albo 

bocznej do drugiego stopnia),  

 nie jestem lub nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  

 w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany stosunkiem 

pracy ani stosunkiem cywilnoprawnym.  

 W razie zaistnienia okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny wniosku. 

Oświadczam, iż nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z 

ocenianymi dokumentami. Zobowiązuję się również do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i 

dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako  rezultat 

oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione 

stronom trzecim. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną 

wiedzą.  

Data i podpis: ………………………………………… 
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KRYTERIA 

PRZYZNANA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

MAKSYMALNA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

UZASADNIENIE (min. 3 zdania) 

 I Wykonalność przedsięwzięcia 

(dostępność zasobów, możliwości 

pozyskania i utrzymania rynków 

zbytu, zapewnienie płynności 

finansowej po upływie okresu 12 

miesięcy od zarejestrowania 

przedsiębiorstwa) (minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 9) 

15 

 

II Operacyjność 

(przejrzystość, prostota, zrozumiałość 

założeń) 

(minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 6) 

10 
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III Kompleksowość 

(całościowość opisu przedsięwzięcia) 

(minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 6) 

10 

 

IV Niezbędność i racjonalność 

finansowa zakupów towarów lub 

usług 

(przewidzianych w biznesplanie ze 

środków przyznanych na rozwój 

przedsiębiorczości przy uwzględnieniu 

ich parametrów technicznych i 

jakościowych) 
(minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 9) 

15 
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V Szacowana trwałość 

przedsiębiorstwa 

(znajomość specyfiki rynku, wybór 

adekwatnych źródeł finansowania, 

właściwa prognoza finansowa) 

(minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 9) 

15 

 

VI Zbieżność 

doświadczenia/wykształcenia 

uczestnika projektu z pomysłem 

biznesowym 

(możliwość wykorzystania posiadanej 

wiedzy/umiejętności w planowanej 

działalności) (minimalna 

wymagana liczba 

punktów: 6) 

10 

 

Liczba punktów  75  
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Podsumowanie oceny: 

 

Przyznana liczba punktów (pozytywna ocena biznesplanu wymaga przyznania co najmniej 45 z 75 punktów): ……………….  
 
Czy wniosek uzyskał minimalną wymaganą liczbę punktów w KAŻDYM z kryteriów? (TAK/NIE): ………………. 
 
Rekomendowana liczba przyznanych transz finansowego wsparcia finansowego (od 6 do 12): ………………. 
 
Podsumowanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data i podpis: ………………………………………… 

 


