Kryteria oceny i punktacja wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną
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Konkurencyjność planowanego przedsięwzięcia:
2 pkt – wysoka
1 pkt –przeciętna
0 pkt – brak
Nasycenie rynku w sektorze, w którym ma znaleźć się
planowana działalność gospodarcza
1 pkt – nie
0 pkt – tak
Analiza SWOT przedsięwzięcia
maksymalnie 3 pkt

Przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy w kwestii
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2 pkt – posiada
1 pkt – ograniczone
0 pkt – nie posiada
Wiedza na temat rynku, na którym ma funkcjonować
zamierzona działalność gospodarcza. Rozeznanie
wnioskodawcy odnośnie popytu i podaży na produkty,
towary i usługi które zamierza sprzedawać,
produkować, świadczyć
2 pkt – posiada
1 pkt – ograniczona
0 pkt – nie posiada
Analiz finansowa przedsięwzięcia na podstawie
sporządzonej charakterystyki ekonomiczno-finansowej
przedsięwzięcia.
maksymalnie 3 pkt
Posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone
dokumentami, np.: dyplomy, świadectwa szkolne,
świadectwa kwalifikacji, certyfikaty, zaświadczenia po
ukończonych szkoleniach, dokumenty potwierdzające
posiadane uprawnienia, zezwolenia itd.) zbieżne
z profilem planowanej działalności gospodarczej
2 pkt – posiada
1 pkt – ograniczone, niewspółmierne
0 pkt – nie posiada
Posiadane doświadczenie zawodowe i umiejętności do
wykonywania określonych prac
i czynności zawodowych wpisanych/ związanych z
dziedziną działalności gospodarczej, potwierdzone
dokumentami, np. świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
zaświadczenia o odbytym stażu, praktyce, itd.
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2 pkt – posiada
1 pkt – ograniczone
0 pkt – nie posiada
Potwierdzone wstępne ustalenia z potencjalnymi
odbiorcami/dostawcami w postaci m.in. wstępnych
zamówień, umów, deklaracji współpracy itp.
1 pkt – posiada
0 pkt – nie posiada
Udział środków własnych w przedsięwzięciu
3 pkt - powyżej 61 % środków własnych;
2 pkt - powyżej 31% do 60 % środków własnych;
1 pkt - do 30 % środków własnych;
0 pkt - brak środków własnych.
Ocena założonej działalności z uwzględnieniem
przewidywanego zatrudnienia
całościowa obiektywna ocena komisji dotycząca
zakładanej działalności (popyt i podaż lokalnego rynku
na planowaną działalność, pomysł,
kalkulacja
wydatków na uruchomienie działalności w ramach
wnioskowanych środków, przygotowanie wniosku pod
względem merytorycznym i formalnym, przewidywane
zatrudnienie) - maksymalnie 3 pkt
Korzystanie z innych usług i instrumentów rynku pracy
(maksymalnie 5 pkt.)
Poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa,
Aktywne poszukiwanie pracy,
Szkolenia,
Przygotowanie zawodowe dorosłych,
Staż,
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA : 29
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA,
ABY WNIOSEK ZOSTAŁ ROZPATRZONY POZYTYWNIE : 13
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