
  
 

 

 
Projekt „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie 
tarnobrzeskim"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy. 

Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wsparcia  
w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)  

obowiązuje od dnia 09.10.2020 r. 
 

 
 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ  

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU 

 

Nazwa Przedsiębiorstwa  

Numer Aplikacyjny Przedsiębiorstwa (NAP)  

Imię i nazwisko osoby oceniającej  

Data wypełniania Karty   

  

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w 
projekcie Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim " w 
ramach Działania 7.5 RPO WP 2014-2020  

2. Zobowiązuję się, wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, sumienny, uczciwy i sprawiedliwy, 
zgodnie z posiadaną wiedzą. 

3. Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty udostępnione mi lub wytworzone przeze mnie 
lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny 
być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie 
zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji związanych z niniejszą oceną. 

 

 

……………………………………………………. 

(data) 

 

…………………………………………………. 

(Czytelny podpis Oceniającego) 
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Lp. KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 
Przyznana liczba 

punktów 

1.  Przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie) wysokiego wzrostu: 10 pkt  

2.  
Przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie), które uzyskało wsparcie w postaci 

analizy potrzeb rozwojowych/planów rozwoju w działaniu 2.2 POWER: 10 pkt  

3.  

Przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie), które prowadzą działalność na 

terenie miast średnich oraz średnich tracących swoje funkcje  społeczno-

gospodarcze: 10 pkt 
 

4.  
Zgłoszenie do usługi rozwojowej minimum 1 pracownika o niskich 

kwalifikacjach: 10 pkt  

5.  
Zgłoszenie do usługi rozwojowej minimum 1 pracownika powyżej 50 roku 

życia: 10 pkt  

6.  
Zgłoszenie minimum 1 pracownika do usługi rozwojowej prowadzącej do 

zdobycia/potwierdzenia kwalifikacji: 10 pkt  

Razem:  

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(data) 

 

……………………………………………………………… 

(Czytelny podpis Oceniającego) 

 

 

 


