Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE
PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – FINANSOWEGO
do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Nr projektu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”

Imię i nazwisko oraz adres Uczestnika
projektu
Numer referencyjny wniosku
Data wpłynięcia wniosku

Deklaracja bezstronności
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 uczestnikami projektu, z jego zastępcami
prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób
prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

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

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

Nr pytania

Ilość
Maksymalny
przyznanych
wynik
punktów

Kryteria

Minimalny
wynik

Uzasadnienie
(minimum 3 zdania w
ramach każdej części oceny)

Stopień realizacji biznes planu

1.

Stopień realizacji biznes planu
(przychody, koszty, odchylenia)

20

II
1.

Płynność finansowa
Trudności z płynnością
finansową (przyczyny)

III
1.

8

10

4

Prawidłowość metodologii szacowania kosztów
Rokowania co do możliwości
utrzymania działalności
gospodarczej i płynności
finansowej

20

8

Plan rozwoju przedsiębiorstwa
na kolejne 12 miesięcy (do 2 lat
od rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej).
(a) czy nastąpi wzrostu
sprzedaży produktów/usług? W
jaki sposób?
(b) czy utworzone zostaną
nowych miejsc pracy? Jeśli tak
to ile? Jaką zaplanowano formę
zatrudnienia i w jakim wymiarze
czasowym?
(c) czy zaplanowano
wprowadzenie do oferty firmy
nowego lub dodatkowego
produktu/usługi? Czym
charakteryzował się będzie
nowy produkt/usługa?
(d) czy nastąpi do
udoskonalenie, ulepszenie
dotychczasowego
produktu/usługi? W jaki
sposób?
(e) czy zaplanowano
rozszerzenie skali i zasięgu
działania firmy?

50

20

Maksymalna liczba punktów

100

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

Łączna punktacja
Min.

Max
punktacja

Otrzymana

60pkt

100pkt

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem oraz minimum 40 % punktów
w każdej ocenianej kategorii (I-IV)?
TAK

NIE

UZASADNIENIE OCENY
(minimum 8 zdań)

Wnioskowana kwota przedłużonego wsparcia pomostowego: ………………………………………………
Proponowana kwota przedłużonego wsparcia pomostowego : .................................................1

REKOMENDUJĘ DOFINANSOWANIA

ZWRACAM DO POPRAWY MERTYORTCZNEJ

…………………………………………………….…..…..
Data i podpis

………………………………………………..……..…..
Data i podpis

ODRZUCAM ZE WZGLĘDU NA
NIESPEŁNIENIE KRYTERIÓW
MERYTORYCZNYCH
………………………………………………..……..…..
Data i podpis

1

W przypadku nie rekomendowania wniosku do dofinansowania należy wpisać 0,00

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

