Załącznik 4.
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Numer ewidencyjny……………………………….
Dane kandydata
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Łączna liczba punktów (kryt. a-b.)
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: ……………………………..

a). Pomysł na działalność gospodarczą (przedmiot planowanej działalności, lokalizacja siedziby, obszar
działania, planowana forma prowadzenia działalności, ewentualne pozwolenia i licencje wymagane dla
planowanej działalności, potencjalni kooperanci i partnerzy, opis docelowych odbiorców, oferowanych
produktów/usług, źródła przychodów, planowane wydatki w ramach wsparcia na uruchomienie działalności, a
także comiesięczne koszty, które pokrywane byłyby ze wsparcia pomostowego )
Ocena (0 – 60 pkt)
…. pkt
Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

Strona

c). Spójność z ekologią i/lub produkty/usługi będące przedmiotem działalności gospodarczej
zapewniającego/ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych
- np. związki pomysłu biznesowego z ekologią (np. dostarczanie na rynek produktów bądź usług
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b). wykształcenie i doświadczenie związane z planowaną działalnością gospodarczą
Ocena (0 – 60 pkt)
…. pkt
Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

proekologicznych, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne, neutralizujących zagrożenia,
minimalizujących negatywy wpływ produkcji na ekologię, sprzedaż w ekologicznych opakowaniach, na stronie
internetowej zastosuje WCAG 2.0 itp.
- zachowanie w produkcji/dostarczaniu usług zasad zrównoważonego rozwoju
- usprawnienia dla osób niepełnosprawnych przy projekcji pomysłu biznesowego, w tym usprawnienia
dostępu do sprzedawanych produktów/usług, usprawnienia w zakresie marketingu, usprawnienia w zakresie
dostępu do siedziby firmy
Ocena (0 – 60 pkt)
…. pkt
Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

d). Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej
…. pkt

……………………….
data
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………………………
podpis

Strona

Ocena (0 – 20pkt)
Uzasadnienie: TAK / NIE*
*niepotrzebne skreślić

