Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z Funduszu
Pracy na podjęcie działalności gospodarczej*
NUMER WNIOSKU: .............................................
IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY: ...........................................................................

1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Wnioski ocenione pod względem
merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę minimum 60 punktów, a w każdym z punktów 3-13
Karty Oceny Merytorycznej przyznana liczba punktów jest większa od 0, pod warunkiem spełnienia przez
bezrobotnego warunków określonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej (Dz.U.2012.457 z późn. zm.), zostają umieszczone na liście rankingowej wniosków
rekomendowanych do przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Wnioski, które otrzymały poniżej 60 punktów lub w punktach 3-13 Karty Oceny Merytorycznej otrzymały
liczbę punktów równą 0, nie są rekomendowane do przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
3. Ostateczną decyzje w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania środków, określając wysokość
dofinansowania, podejmuje Dyrektor PUP Łódź-Wschód po zapoznaniu się z wynikami oceny merytorycznej
dokonanej przez Komisję przy uwzględnieniu wielkości środków przewidzianych na dany rodzaj pomocy oraz
regulacji zawartych w punktach 4-5.
4. Jeżeli suma wnioskowanych i zaakceptowanych dofinansowań przekroczy wysokość środków przeznaczonych
na ten cel dofinansowanie otrzymują tylko wnioski o wyższej liczbie punktów, znajdujące się na wyższych
pozycjach listy rankingowej.
5. W sytuacji, gdy bezrobotny, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś
przyczyn zrezygnuje z dotacji, wówczas realizowane są wnioski, które znajdują się na liście na dalszych
miejscach i uzyskały największą liczbę punktów.

* Opracowana na podstawie obowiązującego regulaminu.

KARTA OCENY
PYTANIE

Przyznana
liczba
punktów

Maksymalna
liczba
punktów

Uwagi/Komentarze

100
(min 60%- 60)
Wpływ przedsięwzięcia finansowego na sytuację osób
1 bezrobotnych, w tym rokowania dotyczące zwiększenia ilości
miejsc pracy

4

2 Udział środków własnych w przedsięwzięciu

4

3

Stopień przygotowania lokalu do projektowanej działalności
(na podstawie wizji lokalnej)

Zgodność planowanej działalności z
4 wykształceniem / kwalifikacjami / doświadczeniem
zawodowym bezrobotnego

8
10

Motywacja i predyspozycje wnioskodawcy do podjęcia
działalności gospodarczej

6

Sposób pozyskania klienta, w szczególności promocji i
reklamy, oraz posiadanie ewentualnych umów / referencji /
6
promes współpracy z dostawcami, odbiorcami,
podwykonawcami

10

5

7

Informacje na temat oferowanych produktów / usług /
towarów

6

8

Informacje na temat odbiorców oferowanych produktów /
usług / towarów

6

9

Zasadność planowanych zakupów w ramach wnioskowanych
środków, w tym efektywność kosztowa

10

Stopień konkurencji występujący w danej branży i we
10 wnioskowanym miejscu prowadzenia działalności (popyt,
podaż, konkurencja, potencjalni klienci)

8

Wskazanie potencjalnych ryzyk, które mogą przyczynić się
11 do upadku planowanej działalności wraz z propozycją działań
zaradczych

8

12 Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności

10

Rodzaj i wiarygodność zabezpieczenia ewentualnego zwrotu
dotacji1

10

Suma

100

13

Czy wniosek otrzymał wymagane minimum 60 punktów ogółem, a w każdym z punktów 3-13 Karty Oceny
Merytorycznej przyznana liczba punktów większa od 0?
TAK

NIE

Inne Uwagi:

1

Punktacja:
0 – forma zabezpieczenia nieprzewidziana w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących niniejszej pomocy,
0 – forma przewidziana w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących niniejszej pomocy, ale w ocenie Komisji, w danym
stanie faktycznym niewystarczająca,
1 – zastaw na prawach lub rzeczach,
4 – weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
10 – gwarancja bankowa,
10 – blokada rachunku bankowego,
10 – poręczenie wg prawa cywilnego.

Weryfikacja specyfikacji i harmonogramu wydatków w ramach wnioskowanych środków:
a) kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowane:

b) kwestionowane wysokości wydatków jako nieuzasadnione:

Proponowana kwota dotacji: ………………………
Podpis przewodniczącego Komisji ……………………… data ………………………

