
 
 

   

Załącznik nr 2b do Regulaminu rekrutacji projektu „Srebrny Biznes-rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie” 

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałanie VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych  - 

ZIT 

 

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego nr ………….. 
 

DANE KANDYDATA 

DANE OSOBOWE 

Imię  

Nazwisko  

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

Oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub 
prawnym mogącym budzić wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z 
osobą, której formularz oceniam nie łączy mnie związek z tytułu:  
• małżeństwa,  
• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,  
• przysposobienia, opieki lub kurateli.  
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do 
wyłączenia się od oceny aplikacji. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną 
formularza oraz do tego, że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące 
ocenianego przeze mnie formularza nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.  
 
Data i podpis: ……………………………..  
 

 

1. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI OCENA (0 – 40 PKT) 

 

 OPIS PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI 

Ocena (0 – 5 pkt) Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 

OPIS KLIENTÓW 

Ocena (0 – 8 pkt)   Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 

OPIS KONKURENCJI 

Ocena (0 – 10 pkt)  ) Uzasadnienie (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  



 
 

   

 

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWO-PROMOCYJNYCH FIRMY 

Ocena (0 – 4 pkt)  (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 

DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Ocena (0 – 6 pkt) (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 

RACJONALNOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH 

Ocena (0 – 7 pkt) (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 
 

2. POSIADANE KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI Ocena (0 – 20 pkt) 
 

 

POSIADANE KWALIFIKACJE 

Ocena (0 – 7 pkt) (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

Ocena (0 – 7 pkt)  (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 
 

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z PROFILEM PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

Ocena (0 – 6 pkt) (przynajmniej 3 zdania)  

 

Liczba przyznany punktów  

 
 



 
 

   

UWAGI: 

 
 
1. Suma przyznanych punktów z OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI OCENA (0 – 40 pkt):  

............................... 

2. Suma przyznanych punktów z POSIADANE WALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE I 

UMIEJĘTNOŚCI Ocena (0 – 20 pkt): …………………………………. 

 
 

……………………… 
podpis 

 
………………………. 

data 
 


