Załącznik nr 2

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
(ŚCIEŻKA DOTACYJNA)
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Młodość to atut – nie przeszkoda
Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0067
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer identyfikacyjny
PESEL
Imię i nazwisko Kandydata do projektu

I. OCENA FORMALNA
DECYZJA

TAK

NIE

TAK
WARUN
KOWO
(jeśli
dotyczy)

Uwagi

1.Czy Formularz rekrutacyjny został złożony w
terminie naboru?
2. Czy złożony formularz rekrutacyjny zgodny jest z
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu
Rekrutacji Uczestników Projektu (ścieżka
dotacyjna)?
3. Czy dokumenty są kompletne i nie zawierają
pustych pól?
4. Czy Kandydat złożył podpis na Formularzu
rekrutacyjnym i oświadczeniu?
5. Czy kandydat spełnia warunki określone dla
grupy docelowej ?
6. Czy Formularz rekrutacyjny spełnia wszystkie
kryteria formalne uczestnictwa w projekcie i
może zostać przekazany do oceny merytorycznej?
W przypadku negatywnej oceny lub wystąpienia
braków formalnych wpisać uzasadnienie (pkt.7.)
7. Uzasadnienie (w przypadku uchybień
formalnych należy wskazać ich dokładny zakres):
Data i podpis osoby weryfikującej Formularz
rekrutacyjny
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Data i podpis Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej
II. PONOWNA OCENA FORMALNA (JEŚLI DOTYCZY)

Lp. PONOWNA OCENA FORMALNA

(dotyczy formularzy skierowanych do
uzupełnienia)

1.

Formularz został skorygowany w stosunku do wykazanych uchybień
formalnych

2.

Formularz rekomendowany do oceny merytorycznej

TAK

NIE

W przypadku ponownych uchybień formalnych Formularz podlega odrzuceniu bez możliwości
ponownego odwołania.
Uzasadnienie:
Data i podpis osoby
weryfikującej Formularz
rekrutacyjny

III. OCENA MERYTORYCZNA
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Niniejszym oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i
nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Kandydatem ubiegającym się o
dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny
niniejszego formularza rekrutacyjnego,
- nie pozostaję z kandydatem ubiegającym się o dofinansowanie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku
stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny,
- nie brałem osobistego udziału w przygotowaniu formularza rekrutacyjnego kandydata, będącego
przedmiotem oceny,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i w zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi, wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie
mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny formularza
rekrutacyjnego, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie Beneficjentowi oraz wyłączenia
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się z dalszego uczestnictwa w procesie oceny.
Data i czytelny podpis:..................................................................................................................................

Lp.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Nazwa kryterium

Maksymalna
liczba
punktów

Pomysł na działalność
gospodarczą uzasadnienie założeń
działalności
gospodarczej,
kompletność opisu,
przejrzystość oceny,
zrozumiałość założeń

3

Opis sektora/branży,
w której prowadzona
będzie działalność
gospodarcza

3

Oferowane produkty i
usługi

2

Charakterystyka kręgu
klientów i sposób ich
pozyskiwania

2

Doświadczenie
zawodowe zgodne z
profilem planowanej
działalności

3

Posiadane
wykształcenie oraz
dodatkowe
kwalifikacje związane
z profilem planowanej
działalności

3

Nakłady finansowe
niezbędne do
prowadzenia
planowanej
działalności

2

Uzasadnienie
Ocena

(min. 3 zdania – dot. punktów, w których
obniżono punktację)

3

8.

9.

Nakłady finansowe w
kontekście ich
niezbędności do
prowadzenia
planowanej
działalności
gospodarczej

3

Posiadane środki
techniczne/finansowe
do rozpoczęcia
planowanej
działalności

2

Łącznie

23

Uwagi:

ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW ZA KRYTERIA
MERYTORYCZNE:
Czy kandydat uzyskał min. 15 punktów i może zostać
skierowany na rozmowę z doradcą zawodowym?

Miejsce i data oceny
Imię i nazwisko oceniającego
Podpis oceniającego
Podpis Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej
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