Załącznik nr 3 do Regulaminu usług księgowych

Karta oceny formularza zgłoszeniowego na usługę księgową
Nr formularza……………………..
Data złożenia……………………………
Imię i nazwisko osoby weryfikującej……………………………………

OCENA FORMALNA
Tak

Nie

Uwagi

PES jest już uczestnikiem projektu?
PES złożył formularz zgłoszeniowy do
projektu?
PES ma swoją siedzibę, oddział, filię lub inną
jednostkę organizacyjną na terenie jednego z
powiatów: starachowickiego, skarżyskiego,
ostrowieckiego, koneckiego, kieleckiego, m.
Kielce
Czy PES złożył indywidualną diagnozę
potrzeb-usługi księgowe?
PES zatrudnia na dzień złożenia formularza
mniej niż 5 osób? (umowy cywilne/umowy o
pracę)
PES generuje średniomiesięcznie mniej niż
30 dokumentów księgowych?
Czy PES deklaruje podjęcie lub rozwijanie
działalności odpłatnej i/lub gospodarczej
Czy brak korzystania z profesjonalnych usług
księgowych lub ich wysoki koszt stanowią
istotną barierę rozwoju dla PES?
Czy PES ma złożyć dodatkowe wyjaśnienia,
dokumenty?

Jeśli tak to jakie?
……………………………………………
…………………………………………….
Termin dostarczenia:
……………………………………………

PES złożył wymagane uzupełnienia w
terminie?
Ocena formalna formularza jest pozytywna?

OCENA MERYTORYCZNA
Maks.
liczba
pkt
koszt usługi księgowej lub jej brak stanowi
istotna barierę rozwojową podmiotu

Przyznana
liczba
punktów

Uwagi

3

brak księgowości prowadzonej odpłatnie na zlecenie lub
brak zatrudnionej księgowej (3 pkt.)
koszt zleconej dotychczas usługi księgowej stanowi ponad
50% średniomiesięcznych kosztów stałych ponoszonych
przez podmiot i/lub stanowi istotną barierę rozwoju PES (2
pkt)

przychody za ostatni zamknięty rok
obrotowy (jeśli podmiot istnieje krócej za
ostatni zamknięty kwartał):

3

do 10 000,00 zł – 3 pkt,
od 10 001,00 zł do 20 000,00 zł – 2 pkt,
od 20 001,00 zł do 30 000,00 zł – 1 pkt,
powyżej 30 000,00 zł – 0 pkt.

w okresie ostatnich 3 lat podmiot zrealizował
przynajmniej jedną inicjatywę rozwojową,
tj. dowolne przedsięwzięcie/ projekt

2

trwające do 3 miesięcy (1 pkt)
pow. 3 miesięcy (2 pkt)

podmiot korzysta z innych usług KOOWES:
doradztwo specjalistyczne, szkolenia, doradztwo ogólne,
inkubator (przynajmniej jedno z wymienionych)- 1 pkt
PES jest objęty indywidualną ścieżką rozwoju 2 pkt

podmiot tworzy miejsca pracy, tj. na dzień
złożenia formularza zatrudnia:

2

5

co najmniej 1 osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej
na okres co najmniej pół roku licząc od dnia złożenia
formularza: 1 pkt za 1 osobę (maksymalnie można uzyskać
3 pkt)
co najmniej 1 osobę na umowę o pracę w dowolnym
wymiarze etatu na okres co najmniej pół roku licząc od dnia
złożenia formularza: 1 pkt za 1 osobę (maksymalnie można
uzyskać 2 pkt)

Podmiot posiada na dzień złożenia
formularza podpisane porozumienia o
świadczeniu usług wolontarystycznych na
okres dłuższy niż 30 dni z:

3

z 1 osobą(1 pkt)
z 2 osobami (2 pkt)
z 3 osobami i więcej (3 pkt)

Czy PES ma złożyć dodatkowe wyjaśnienia,
dokumenty?
 tak

 nie

Jeśli tak to jakie?
……………………………………………
Termin złożenia:
…………………………………………

Łączna liczba punktów
………………………………………
Podpis osoby weryfikującej formularz

18
……………………………..
data

