Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz form zabezpieczenia zwrotu
otrzymanych środków, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

Sporządziła: ........................
Pułtusk, dnia …...................
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE
WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ….......................................................................................................
Adres: …................................................................................................................................................
Numer ewidencyjny PESEL:.............................................., NIP: ….....................................................
Wnioskowana kwota: …....................................................., Data wpływu wniosku: ….......................
Planowana działalność (symbol podklasy PKD): ….............................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Lp.
1

2

Kryteria

Maksyma Uzyskana
Punktacja lna liczba liczba
punktów punktów

Popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną
działalność – rodzaj planowanej działalności
gospodarczej (ewentualnie rodzaj przeważającej
działalności)
a)

produkcja

3

b)

usługi

2

c)

handel

1

Przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na
które maja być przeznaczone środki – obiektywna ocena
Komisji dokonywana na podstawie przedstawionej
realności podanych we wniosku i biznes planie kwot
związanych z poniesionymi kosztami i przychodami
oraz uzyskanym dochodzie

0-5

3

5

1
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3

4

5

6

Kalkulacja wydatków na uruchomienie działalności
w ramach wnioskowanych środków – adekwatność
zaproponowanych zakupów do profilu działalności

0-5

5

Posiadanie
udokumentowanych
uprawnień
i kwalifikacji do prowadzenia planowanej działalności
gospodarczej
(wykształcenia
kierunkowego,
doświadczenia, szkolenia)

0-5

5

Wysokość środków własnych Wnioskodawcy
a)

powyżej 25% wnioskowanych środków

3

b)

od 11% do 25% wnioskowanych środków

2

c)

do 10% wnioskowanych środków

1

d)

brak wkładu własnego

0

Podjęte działania na rzecz rozpoczęcia działalności
gospodarczej:
a)

lokal
-

b)

7

3

własny lokal bądź wyrażenie zgody
właściciela
lokalu
na
prowadzenie
działalności
w
formie
oświadczenia,
zawiązana w formie pisemnej umowa
(lub wstępna umowa) najmu, dzierżawy
lub użyczenia lokalu
dostosowanie lokalizacji do planowanej
działalności

nawiązanie kontaktu z potencjalnymi
kontrahentami, usługobiorcami – potwierdzona
w formie pisemnej rozmowa z ewentualnymi
kontrahentami
(dostawcy,
odbiorcy),
usługobiorcami np. w formie listów intencyjnych

1
5
0-3

0-1

Proponowana forma zabezpieczenia:

3

a)

blokada środków zgromadzonych na rachunku
bankowym

3

b)

weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
gwarancja bankowa

2

c)

poręczenie, zastaw na prawach lub rzeczach, akt
notarialny o poddaniu się egzekucji przez
dłużnika

1

2
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d)

8

0

Prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12
miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku
a)

b)
9

brak zabezpieczenia lub zaproponowana forma
zabezpieczenia jest inna niż wymienione
w punktach a-c

osoba nie prowadziła w ciągu ostatnich
12 miesięcy działalności gospodarczej lub
upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania
prowadzenia tej działalności

1

osoba prowadziła w ciągu ostatnich 12 miesięcy
działalność gospodarczą

0

Ocena
planowanej
działalności
gospodarczej
(całościowa obiektywna ocena Komisji dotycząca
planowanej działalności – pomysł, realność powodzenia
w przyszłości, ewentualnego zatrudnienia pracowników,
zapotrzebowania na rynku)

1

0-5

5

RAZEM:

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania: 35
Minimalna ilość punktów do uzyskania, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie: 18
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w kryterium oceny merytorycznej
wniosków przez większą liczbę wnioskodawców przy ograniczonych środkach finansowych na
ten cel, decydującym czynnikiem będzie kolejność wpływu kompletnego wniosku.
Wnioski niekompletne, nie spełniające wymogów pod względem formalnym nie podlegają ocenie
merytorycznej.
Liczba punktów jakie otrzymał Wnioskodawca:........

3
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Podpisy członków Komisji ds. rozpatrywania wniosków oceniających wnioski na posiedzeniu
w dniu …............:
1. PRZEWODNICZĄCY - ….............................................................
2. CZŁONEK -

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

3. CZŁONEK -

….............................................................

4. CZŁONEK -

….............................................................

5. CZŁONEK -

….............................................................

Pułtusk, dn. ….....................................

ZATWIERDZAM:

….........................................................................
(podpis i pieczątka Dyrektora PUP w Pułtusku)

4

