ANNEX VI
AUTOBAREMACIÓ
En/Na
, amb NIF/NIE
, actuant en el
seu nom o en representació de si mateix, DECLARA baix la seua responsabilitat:

DOCUMENTACIÓ
REQUERIDA

CRITERIS SOCIALS (MÀXIM 9 PUNTS)

Persona desocupada de llarga duració: 2 punts
En el cas de les persones menors de 25 anys,
aquest termini correspon a 6 mesos. Per a les
persones majors de 25 anys serà a partir d'1 any.
Dona víctima de violència de gènere: 3 punts

Persones joves afectades por una discapacitat
(diversitat funcional) física, psíquica o sensorial
(>=33%) : 2 punts

Informe d’inscripció
a LABORA en què
conste l'antiguitat
com a demandat
d’ocupació.
Model comú per a
l’acreditació de la
violència de gènere
segons article 23 de
la L0 1/2004 de
mesures de
protecció integral
contra la violència de
gènere.
Fotocòpia del
Certificat de
discapacitat igual o
superior al 33%

Jove tutelat o extutelat per la Generalitat
Valenciana: 2 punts
TOTAL PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ PER PLA DE NEGOCI (MÀXIM 10 PUNTS)
IDEA DE NEGOCI

Es tracta d’una idea de negoci innovadora en la zona. (No existeix cap
altra empresa que preste aquest servei o activitat al municipi): 2,5
punts
Utilitza en la seua activitat recursos endògens propis de la zona: 2,5
punts
El negoci proposat suposa la continuïtat d’un servei del municipi que
anava a ser tancat per jubilació (relleu generacional): 2 punts

EMPOBLAR

EMPLENAR
ESPAI
PUNTUACIÓ RESERVAT

ORGANITZACIÓ FISCAL
Percentatge d’aportació de recursos propis respecte de tot el capital
inicial, incloent-hi totes les subvencions, segons l'informe de viabilitat
tècnica, econòmica i financera del projecte avalat pel departament de
Promoció Econòmica de la Mancomunitat de la Ribera Alta:
Fins el 20%: 1 punt. Més del 20%: 2 punts.
RECURSOS HUMANS
Nombre de contractacions previstes, segons l'informe de viabilitat
tècnica, econòmica i financera del projecte avalat pel departament de
Promoció Econòmica de la Mancomunitat de la Ribera Alta:
Una (1) persona contractada: 1 punt.
Dos (2) persones contractades: 2 punt.
Tres (3) o més persones contractades: 3 punt.
TOTAL PUNTUACIÓ
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