Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020
Projekt „(Po)morze nowych możliwości zawodowych”
nr RPPM. 05.06.00-22-0036/17
realizowany przez
CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA
Imię i nazwisko Kandydata/ki do Projektu
PESEL

DECYZJA

TAK

NIE Nie dotyczy

Uwagi

Formularz wypełniony czytelnie, w języku polskim
Wszystkie wymagane rubryki formularza są wypełnione
Formularz jest podpisany przez Kandydata/kę
Formularz został złożony w terminie naboru
Kandydat/ka jest osobą pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn
niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do Projektu i złożył/a stosowne zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające
ten fakt*, osobą przewidzianą do zwolnienia*, osobą zagrożoną zwolnieniem*
Kandydat/ka zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego

* Niepotrzebne skreślić
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KRYTERIA DODATKOWE

TAK

NIE PUNKTACJA

Kandydat jest osobą niepełnosprawną

0/3

Kandydat jest osobą z niskimi kwalifikacjami

0/8

Kandydat jest osobą w wieku 50 lat lub więcej

0/6

Punkty

Czy formularz wymaga korekty?
Zakres korekty
W przypadku skierowania formularza do korekty karta oceny nie jest dalej wypełniana.

Data i podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny

ZAKWALIFIKOWANO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

TAK/NIE

Data i podpis osoby weryfikującej formularz rekrutacyjny

CZĘŚĆ B – DOTYCZY KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA

DECYZJA

TAK

NIE Nie dotyczy

Uwagi

Osoba nie posiadała aktywnego wpisu w CEIDG, nie była zarejestrowana jako
przedsiębiorca w KRS lub nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.
Osoba nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na
pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Osoba nie była karana za przestępstwa skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych i
posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
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Wobec osoby, w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012r., poz. 769), nie został orzeczony
zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907).
Wobec osoby nie zostało dokonane zajęcie komornicze z tytułu obowiązku
alimentacyjnego.
Osoba nie posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego
lub zdrowotnego oraz nie jest wobec niej prowadzona egzekucja.
Osoba nie stanowi personelu Projektu, nie jest wykonawcą oraz nie stanowi personelu
wykonawcy.
Osoba nie pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii
prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub w związku
przysposobienia, opieki albo kurateli oraz nie pozostaje we wspólnym pożyciu z osobami
uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów.
Osoba nie planuje prowadzić działalności gospodarczej wykluczonej z uzyskania wsparcia
w ramach Projektu wymienionej w § 4 pkt 7 z uwzględnieniem zapisów § 4 pkt 8
Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu
Osoba zapoznała się z Regulaminem rekrutacji Uczestników/czek Projektu „(Po)morze
nowych możliwości zawodowych” oraz z Regulaminem przyznawania środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu „(Po)morze nowych możliwości
zawodowych!” oraz akceptuję wszystkie warunki w nich zawarte i zobowiązuje się do
przestrzegania zapisów w nich zawartych przez cały okres udziału w Projekcie.
Do formularza zgłoszeniowego dołączono wszystkie wymagane załączniki.
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Pomysł na biznes
PLANOWANE KOSZTY
Ocena (0-15 pkt)

……. pkt

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

OPIS KLIENTÓW I KONKURENCJI
Ocena (0-5 pkt)

…….pkt

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

PRZYGOTOWANIE DO INWESTYCJI
Ocena (0-15 pkt)

……. pkt

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)
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WYKSZTAŁCENIE/DOŚWIADCZENIE
Ocena (0-15 pkt)

……. pkt

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

Łączna liczba uzyskanych punktów (0-50 pkt)
pkt

…….

Data i podpis członka 1 Komisji Rekrutacyjnej
Data i podpis członka 2 Komisji Rekrutacyjnej

Łączna liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej (0-67 pkt)

…… pkt
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Deklaracja bezstronności i poufności
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny
formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w Projekcie „(Po)morze nowych możliwości
zawodowych” realizowanym przez CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT AGATA MELARA w ramach Działania
5.6 Adaptacyjność Pracowników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Poprzez
złożenie
niniejszej
deklaracji,
potwierdzam,
że
zapoznałam/zapoznałem
się
z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi oceny/wyboru formularzy zgłoszeniowych.
Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki.
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 Kandydatem/tką do Projektu, z jego/jej 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 Kandydatem/tką do Projektu oraz nie byłem (-am) członkiem władz osób
prawnych biorących udział w procedurze konkursowej.
- Nie pozostaję z Kandydatem/tką do Projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru formularza zgłoszeniowego zaistnieją
jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny formularza zgłoszeniowego z
mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego formularza. Fakt taki
zgłoszę osobom upoważnionym do reprezentowania Beneficjenta wskazanymi we wniosku o dofinansowanie
projektu, przed lub w trakcie procesu oceny wniosków.
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi
ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków lub wynikające z procesu oceny.

Data i podpis: ………………………………
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