Karta oceny Wniosku
złożonego przez przedsiębiorcę w ramach Projektu
„Szukasz pracy? Skorzystaj!”
RPO WŚ Poddziałanie 10.2.2
……………………………………..…………………………………..
(Numer Wniosku, Nazwa Firmy, Nr NIP)

L.P.
1

Nazwa kryterium

TAK NIE

2

Siedziba Przedsiębiorstwa znajduje się w województwie świętokrzyskim:

3

Przedsiębiorstwo spełnia kryterium MŚP:

4

Deklarowany okres zatrudnienia Uczestnika Projektu / Uczestników Projektu
jest zgodny z minimalnym zakresem (12 miesięcy):
- od 12 do 15 miesięcy – 0 pkt.
- powyżej 15 miesięcy – 2 pkt.
Wniosek dotyczy również wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
Wybór i uzasadnienie kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem
stanowiska pracy:

Uwagi

Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony w języku polskim, w czytelny
sposób oraz jest kompletny, tzn. jest podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania przedsiębiorstwa oraz zawiera wszystkie niezbędne
załączniki:
-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MSP.
-Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące podatku VAT (jeśli dotyczy).
-Kopia zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy) lub
oświadczenie o nieudzieleniu Wnioskodawcy pomocy de minimis.
-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis.
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Przyznana
punktów:

liczba

Przyznana
punktów:

liczba

- 0 pkt. – minimalna ilość punktów (wydatki niekwalifikowane i/lub
proponowane zakupy budzą wątpliwości oceniających co do konieczności ich
poniesienia),
- 1 pkt. – w przypadku kiedy np. część wydatków została zawyżona w
stosunku do cen rynkowych i/lub brak pełnego uzasadnienia),
- 2 pkt. – maksymalna ilość punktów (wydatki kwalifikowane, odpowiednie
do tworzonych stanowisk pracy oraz właściwie uzasadnione).
Wniosek złożony jest przez przedsiębiorstwo, które jest po wstępnych
rozmowach z potencjalnym pracownikiem (Wniosek osoby fizycznej wpłynął
do Biura Projektu):

6

* w uwagach należy podać imię i nazwisko potencjalnego pracownika – jeśli
dotyczy
Spełniono
wszystkie
kryteria:

Tak *

Nie

Które kryterium nie spełnione:

Przyznana liczba punktów razem:

……………………………………….
Oceniający I (podpis, data)

……………………………………….
Oceniający II (podpis, data)

*Zakreślić właściwe

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

