Karta oceny formularza rekrutacyjnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5
Zatrudnienie
Działanie 5.7
Nowe mikroprzedsiębiorstwa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Arkusz wypełniony przez: Beneficjenta (Projektodawcę)
Numer ewidencyjny Formularza
Rekrutacyjnego
Imię i nazwisko potencjalnego
Uczestnika projektu
Imię i nazwisko
Członka Komisji Rekrutacyjnej
Data przeprowadzenia
oceny Formularza rekrutacyjnego

Niniejszym oświadczam, że:
- 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
- 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
- nie pozostaję z uczestnikami projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy,
zgodnie z posiadana wiedzą, - zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie
informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przez mnie w trakcie
procedury oceny formularzy lub wynikające z procesu oceny.
………………………..
data

………………………………
podpis

ETAP I CZĘŚĆ 1 – OCENA FORMALNA
DECYZJA

TAK

NIE

DO
KOREKTY

UWAGI

I. Kompletność i poprawność
dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie
z Regulaminem rekrutacji)
Czy formularz został złożony w
terminie wskazanym w Regulaminie
projektu i rekrutacji uczestników
projektu?
Czy formularz został wypełniony w
formacie , który zamieszczono na
stronie internetowej Projektu ?
Czy wszystkie pola formularza
zostały wypełnione?
Czy wszystkie wypełnione pola
formularza są czytelne?
Czy formularz został podpisany we
wskazanym miejscu?
Czy do formularza dołączono
wymagane załączniki?
Czy wszystkie załączniki są zgodne
ze wzorami stanowiącymi załączniki
do Regulaminu projektu i rekrutacji
uczestników projektu?
Czy wszystkie załączniki są
podpisane?
II. Kryteria formalne –
kwalifikowalność kandydata do
uczestnictwa w projekcie –(zgodnie z
Regulaminem rekrutacji)

……………………………………………
Data, podpis
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ETAP I CZĘŚĆ 2 – OCENA MERYTORYCZNA
ZAKRES

Przyznana liczba pkt.

Maksymalna liczba pkt.

1.
Wykształcenie
i
doświadczenie - od 0 do 10
pkt.
za
spójność
wykształcenia
i
doświadczenia zawodowego
kandydata
z
profilem
planowanej działalności a)
UDOKUMENTOWANE
WYKSZTAŁCENIE – maks.
4 pkt. b) DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE – maks. 6

10

2. Pomysł na działalność i
koszty
inwestycyjne
a)
uzasadnienie
założenia
działalności
(kompletność
opisu,
przejrzystość,
zrozumiałość założeń) b)
realność
planowanych
założeń do wytwarzania
produktów/usług
i
możliwości ich realizacji c)
racjonalność
oszacowania
przyjętych
cen
oraz
prognozowanej
sprzedaży
produktów/usług d) zgodność
planowanych zakupów z
planowanym
przedsięwzięciem
oraz
adekwatność wydatków (cen)
do proponowanych działań e)
realność
proponowanych
źródeł
finansowania
w
przypadku
przekroczenia
planowanej
dotacji
i
możliwość zaangażowania
własnych
środków
finansowych lub środków
trwałych, w tym lokalu oraz
gotowość do uruchomienia
działalności gospodarczej

15

3.
Znajomość
obszaru
działalności a) wiedza na
temat branży, w tym

15
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znajomość szans i zagrożeń
wypływających z rynku,
sposób radzenia sobie z
zagrożeniami i ryzykiem b)
realność oszacowania liczby
potencjalnych
klientów,
sposoby ich pozyskiwania,
znajomość
ich
potrzeb,
sposób sprzedaży
Uzasadnienie (min 15 zdań)

Czy
formularz
uzyskał min. 60%
maksymalnej liczby
punktów?

Tak

Nie

Strona 4 z 5

Jeśli nie – odrzucenie
aplikacji bez dalszej
oceny

ETAP I CZĘŚĆ 3 – OCENA MERYTORYCZNA – kryteria strategiczne
Kryterium
Osoba
o
kwalifikacjach

Przyznana liczba
niskich

Maxymalna liczba punktów
6

Długotrwalebezrobotny/na

4

50+

2

Osoba z niepełnosprawnością

5

Kobiety

3

Suma uzyskanych punktów
w części 2 i 3

20

Podpis osoby oceniającej formularz rekrutacyjny:
………………, dnia ……………………….
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