KRYTERIA I ZASADY OCENY WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW
WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Nazwa wnioskodawcy …......................................................................................................................................................................
Stanowisko pracy …............................................................................................................................ .................................................
Kryterium

Punktacja

Przyznana ilość
punktów

Uwagi

Zabezpieczenie potrzeb kadrowych Maksymalnie 4 pkt – możliwość zabezpieczenia
potrzeb kadrowych na tworzone stanowisko pracy
na tworzone stanowisko pracy
spośród zarejestrowanych osób
spośród zarejestrowanych osób
skala punktowa:
(1 pkt 11 – 39 osób, 2 pkt 40 – 69 osób,
3 pkt 70 – 99 osób, 4 pkt powyżej 100 osób)
0 pkt – brak możliwości zabezpieczenia potrzeb
kadrowych na tworzone stanowisko pracy spośród
zarejestrowanych osób (0 – 10 osób)
Maksymalnie 3 pkt – wnioskodawca w sposób
szczegółowy, spójny i przejrzysty opisał planowane
przedsięwzięcie

Ocena planowanego
przedsięwzięcia i specyfiki
stanowiska pracy

Maksymalnie 3 pkt – ocena przydatności
wskazanych przez wnioskodawcę kwalifikacji,
umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz
innych wymagań kandydata do tworzonego
stanowiska pracy
Proponowana forma
zabezpieczenia umowy

4 pkt – blokada środków zgromadzonych na
rachunku bankowym lub gwarancja bankowa
1 pkt – poręczenie dwóch osób lub weksel z
poręczeniem wekslowym – aval (poręczenie 1
osoby) lub zastaw na prawach lub rzeczach lub akt
notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

Przeznaczenie środków
finansowych na wydatki związane
bezpośrednio i jednoznacznie
z wyposażonym lub doposażonym
stanowiskiem pracy

Maksymalnie 2 pkt – poprawnie sporządzona
kalkulacja planowanych kosztów ogółem
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Maksymalnie 2 pkt – właściwie wybrany
i szczegółowo uzasadniony przez wnioskodawcę
katalog planowanych zakupów

SUMA PUNKTÓW

Zasady realizacji wniosków

Uwagi

Nabór wniosków będzie dokonywany w terminach określonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w ramach posiadanego limitu środków finansowych.
Informacja o terminach i zasadach naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej urzędu www.pup.katowice.pl
W zakresie realizacji wniosków zastosowanie mają przepisy określone w Regulaminie Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w sprawie dokonywania z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż posiadany limit środków finansowych, wybór wniosków zakwalifikowanych do realizacji zostanie dokonany
według uzyskanej punktacji. Do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 11 punktów. W przypadku
uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów, zostanie przeprowadzone losowanie wniosków do wysokości posiadanego limitu środków.
Niezależnie od liczby uzyskanych punktów do realizacji nie będzie przyjęty wniosek podmiotu, który nie wywiązał się w
okresie 2 lat przed złożeniem wniosku z umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartych
dotychczas z Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach
Niezależnie od liczby uzyskanych punktów do realizacji nie będzie przyjęty wniosek w przypadku braku możliwości
zabezpieczenia potrzeb kadrowych na tworzone stanowisko pracy spośród zarejestrowanych osób

Katowice, dnia .....................................
Podpisy osób oceniających wniosek:

