Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
do projektu „IDEALNY SZEF - TO JA!”
Nr projektu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”

ARKUSZ WYPEŁNIONY PRZEZ: BENEFICJENTA (PROJEKTODAWCĘ)
NUMER EWIDENCYJNY
FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

……………………../IS/5.7/ZGD/2016

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA
IMIĘ I NAZWISKO
CZŁONKA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO FORMULARZ REKRUTACYJNY
Niniejszym oświadczam, iż:
1. zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka Komisji Rekrutacyjnej w sposób sumienny,
rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
2. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas
lub
w
związku
z
dokonywaniem
oceny
formularzy
rekrutacyjnych
oraz do ich wykorzystywania jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.
3. Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie
jestem
związany(-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z uczestnikami projektu, z jego
zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych biorących udział w procedurze
konkursowej.
4. Przed upływem trzech lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(-am)
w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikami projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz
osób prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
5. Nie pozostaję z uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Data i podpis: ……………………………………………….……

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

CZĘŚĆ A
KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – KRYTERIA MERYTORYCZNE

LP

Kryterium

Max liczba
punktów

1. Sektor, branża

6

Posiadane kwalifikacje i
umiejętności niezbędne
2.
do prowadzenia
działalności gospodarczej

8

3.

Stopień przygotowania
inwestycji do realizacji

8

4.

Planowany koszt
przedsięwzięcia

8

Charakterystyka
potencjalnych
5.
klientów/odbiorców/
kontrahentów

8

6.

Charakterystyka
konkurencji i opis ryzyka

Razem:

Liczba
przyznanych
punktów

Uzasadnienie oceny
(minimum 15 zdań)

12
Max = 50pkt
Min= 30pkt

………………………………………………………………………………..
Data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

CZĘŚĆ B
PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP PRIORYTETOWYCH1
Lp.

MAX liczba
punktów

Kryteria

1.

Kobieta

5

2.

Osoba niepełnosprawna

5

3.

Deklaracja zatrudnienia pracownika

5

Liczba
przyznanych
punktów

RAZEM
(MAX = 15pkt)

Nazwa Kryterium
Liczba przyznanych punktów z karty oceny
formularza rekrutacyjnego – kryteria merytoryczne
(zgodnie z częścią A karty oceny formularza)
Liczba przyznanych punktów za przynależność do
grup priorytetowych (zgodnie z częścią B karty
oceny formularza)
Razem:

MAX liczba
punktów

MIN liczba
punktów

50

30

15

0

Max = 65pkt

Min= 30pkt

Liczba
przyznanych
punktów

Czy formularz uzyskał wymagane min. 60% (30 pkt) z części A karty oceny formularza
(bez punktów przyznanych za przynależność do grup priorytetowych)?
TAK

NIE

1

Punkty za przynależność do grupy docelowych należy przyznać po uzyskania przez Kandydata minimum
30 punktów z części A

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

………………………………………………………………………………..
Data i podpis Członka Komisji Rekrutacyjnej

Projekt „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o.
www.dotacjepomorskie.zgd.com.pl

