
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

WSPÓLNE STANOWISKO KOW DLA  
WNIOSKU O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  

Tytuł Projektu: „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” 
Beneficjent: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

 
Uczestnik Projektu (nazwisko i imię)  

Nr wniosku  
Oceniający 1  
Oceniający 2  

Wnioskowana kwota wsparcia  
 

USTALENIE, CZY WNIOSEK SPEŁNIA MINIMUM PUNKTOWE 

 

Zakres oceny 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

Przyznana liczba punktów Minimum punktowe w 
odniesieniu do średniej 

oceny 
Oceniający 

1 
Oceniający 

2 
Średnia 
ocena 

Realność założeń 

Realność projektowanych 
produktów/usług i 

możliwości ich realizacji 

    5,0  tak  nie 

Racjonalność oszacowania 
liczby potencjalnych klientów 

w stosunku do planu 
przedsięwzięcia 

    7,5  tak  nie 

Realność przyjętej polityki 
cenowej oraz prognozowanej 

sprzedaży 

    5,0  tak  nie 

Trwałość projektu 

Spójność wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 

wnioskodawcy z 
planowanym 

przedsięwzięciem 

    5,0  tak  nie 

Posiadane zaplecze 
finansowe 

    5,0  tak  nie 

Posiadane zaplecze 
materiałowe 

    2,5  tak  nie 

Efektywność kosztowa 

Przewidywane wydatki są 
adekwatne i zgodne z 

zaproponowanymi 
działaniami i produktami 

    7,5  tak  nie 



 

 

Proponowane źródła 
finansowania dają gwarancję 

realizacji projektu 

    2,5  tak  nie 

Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami 

Spójność planowanych 
zakupów inwestycyjnych z 

rodzajem działalności 

    5,0  tak  nie 

Stopień, w jakim 
zaplanowane zakupy 

inwestycyjne umożliwiają 
kompleksową realizację 

przedsięwzięcia 

    5,0  tak  nie 

SUMA PUNKTÓW  100    Nota końcowa 

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej spełnia minimum punktowe, jeśli: 

1) nota końcowa wynosi co najmniej 60 punktów ORAZ  tak  nie 

2) minimum punktowe w odniesieniu do średniej oceny zostało spełnione we 

wszystkich dziewięciu zakresach oceny 
 tak  nie 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ SPEŁNIA 

MINIMUM PUNKTOWE 
 tak  nie 

 

 

USTALENIE KWOTY JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ DLA WNIOSKÓW,  

KTÓRE SPEŁNIŁY MINIMUM PUNKTOWE 

 

Proponowana kwota dotacji inwestycyjnej 
Oceniający 1 Oceniający 2 

Kwota ustalona 
wspólnie przez 

obu oceniających  

   

Uzasadnienie dla ustalonej kwoty (w tym w 

zakresie zaakceptowanych wydatków oraz 

zmian w wydatkach)  

 

 

 

Oceniający 1 – data i podpis  

Oceniający 2 – data i podpis  

 


