
 

KARTA OCENY WNIOSKU  
O REFUNDACJĘ WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY  

w ramach projektu „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”   

KRYTERIA WYBORU PRACODAWCY NR WNIOSKU: …………………………………………… 

OBOWIĄZKOWE WYMOGI FORMALNO-PRAWNE 

LP. KATEGORIA TAK / NIE 

1.  
Prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego przez okres co najmniej 6 

miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundacje (nie wlicza się okresu zawieszenia działalności). 
 

2.  

Nie zmniejszał wymiaru czasu pracy pracowników i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikami  

w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników  

w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia 

złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji. 

 

3.  

Nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek 

na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiadają 

nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 

 

4.  

Nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w okresie 2 lat przed dniem złożenia 

wniosku. 

 

5.  Nie otrzymał wcześniej środków publicznych na wnioskowane wydatki.  

6.  
Wywiązał się z warunków innych umów zawartych z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o.  

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie odnośnego wniosku (jeżeli takie były zawarte). 
 

7.  
Szczegółowa specyfikacja wydatków oraz źródeł ich finansowania zgodny z tworzonym miejscem 

pracy.   
 

8.  
Opis przedsięwzięcia oraz zadania zawodowe zgodne z tworzonym miejscem pracy oraz PKD 

pracodawcy.   
 

9.  Deklaracja wniesienia wkładu własnego w wysokości wymaganej w projekcie tj. 5000,00 PLN netto.  

 WNIOSEK SPEŁNIA WYMOGI FORMALNO-PRAWNE  

DODATKOWE KRYTERIA 

LP. KATEGORIA L. PUNKTÓW 

1.  

Miejsce tworzenia stanowiska pracy (wg skali bezrobocia*) - od 0 do 5 pkt. 
*5 pkt – skarżyskiego; 4 pkt – opatowskiego; 3 pkt – ostrowieckiego, kieleckiego, koneckiego, starachowickiego;  

2 pkt - włoszczowski, jędrzejowski, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, pińczowskiego, miasto 

Kielce; 1 pkt - buskiego                                                      

 

2.  

Deklaracja zatrudnienia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy* - od 0 do 19 pkt. 
*5 pkt ⎯ osoby długotrwale bezrobotne; 

4 pkt ⎯ osoby z niepełnosprawnościami; 

4 pkt ⎯ osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające 

na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki; 

3 pkt ⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami; 

2 pkt - osoby po 50 roku życia; 

1 pkt – kobiety. 

 

3.  
Deklaracja zatrudnienia osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-

19 - od 0 do 5 pkt. 

 

 RAZEM  

Podpis członków komisji kwalifikacyjnej 
 

1. ……………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………….……. 

 

 

 

………………………………………………………………………………….……. 

ZATWIERDZAM (DATA I PODPIS) 

 


