KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNAWANIE BEZROBOTNEMU
JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………………
Data złożenia wniosku: …………………………………………………………………..

Lp

1

Kryteria oceny

TAK NIE

Wniosek wraz z załącznikami złożony w określonym terminie

2

Wniosek wraz z załącznikami wypełniony jest na obowiązującym formularzu

3

Wszystkie wymagane pola we wniosku wraz z załącznikami są czytelne i poprawnie
uzupełnione

4

Wniosek zawiera komplet wymaganych załączników

5

Kserokopie załączników do wniosku są potwierdzone za zgodność z oryginałem

6

Wniosek wraz z załącznikami jest podpisany przez Wnioskodawcę w sposób czytelny

7

Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił,
bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy
pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", z własnej winy nie przerwał szkolenia,
stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w
ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub
inną formę pomocy określoną w ustawie,

8

Wnioskodawca wg złożonego oświadczenia nie posiadał wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

9

Wnioskodawca wg złożonego oświadczenia nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy
lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej

10

Wnioskodawca wg. złożonego oświadczenia nie był karany w okresie 2 lat przed dniem
złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

11

Wnioskodawca nie posiada w PUP zobowiązań wobec środków publicznych (Funduszu
Pracy, PFRON)

Uwaga: Jedna odpowiedź „ NIE” powoduje negatywne rozpatrzenie wniosku.
…..............................................................
( data i podpis pracownika merytorycznego)

Strzyżów, ………………………………….
/ data /

Lp

Kryteria oceny merytorycznej
wniosku

1.

Opis planowanego przedsięwzięcia.

2.

Podjęte działania na rzecz planowanej
działalności gospodarczej

3.

Planowane wydatki

4.

Udział środków własnych w
przedsięwzięciu

5.

Kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe związane z zamierzoną
działalnością gospodarczą

Punktacja
od 0 do 5

Liczba
uzyskanych
punktów

realność założeń,
zapotrzebowanie na lokalnym
rynku
Np. wynajęto lokal, zawarto
umowy wstępne z
podwykonawcami lub
odbiorcami (potwierdzone
dokumentacją)
Weryfikacja specyfikacji
zakupów pod kątem
przeznaczenia i celowości
zakupów
Np. zgromadzono część
wyposażenia, brak wkładu –
0 punktów, im wyższy wkład
tym więcej punktów
Wykształcenie, szkolenie,
udokumentowany staż pracy
(potwierdzone dokumentacją)

Uwaga:
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 25 punktów.
Wniosek w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej będzie zaopiniowany pozytywnie, jeżeli uzyska minimum15
punktów. Liczba uzyskanych punktów oraz opinia komisji będzie stanowić podstawę do
podjęcia ostatecznej decyzji co do rozpatrzenia wniosku.

