Zał. Nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MÓJ SZEF - TO JA”

Projekt „MÓJ SZET – TO JA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez INNOVO Innowacje w Biznesie SP. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Imię i Nazwisko Kandydata/ki
Numer referencyjny wniosku (NW)
Imię i nazwisko Oceniającego
Data wypełnienia karty
Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/zapoznałam się z:
 Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „MÓJ SZEF - TO JA”,
 Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój
przedsiębiorczości w ramach Działania 7.3 RPO WP,
 formularzem rekrutacyjnym do udziału w projekcie, złożonym przez Kandydata do projektu.
2) Nie pozostaję w związku małżeńskim 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, z jego zastępcami prawnymi lub członkami
władz osób prywatnych biorących udział w procedurze konkursowej.
3) Nie pozostaję z Kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
4) Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
5) Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub 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 powinny być ujawnione stronom trzecim.
Przed upływem dwóch lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostałem/-am, w stosunku
pracy lub zlecenia z żadnym Kandydatem/ką oraz nie byłam/-em członkiem władz osób prawnych
biorących udział w procedurze konkursowej

………………………….……….
Miejscowość, data

……………..….……..…………………….
Czytelny podpis Oceniającego

1

I.

LP.

KRYTERIA PUNKTOWE OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO – PRZYNALEZNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ
PREFERENCYJNEJ
KRYTERIUM

osoba w wieku od 50 roku życia1
osoba długotrwale bezrobotna2
osoba niepełnosprawna3
osoba o niskich kwalifikacjach4
kobieta
bezrobotny / bierny zawodowo rodzic / opiekun prawny
posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia
rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne
gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,
podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu
prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z
rolnictwa5
Razem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

PUNKTY
MOŻLIWE DO
UZYSKANIA

PUNKTY
PRZYZYNANE

1
1
1
1
2
6

6

18

KRYTERIA PUNKTOWE OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

LP
KRYTERIUM
.
1.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW

PUNKTY
PRZYZNANE

Uzasadnienie (min. 3 zdania):

10

1

Osoba od 50 roku życia -osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin)
Osoba długotrwale bezrobotna - to osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
3
Osoby niepełnosprawne/osoba z niepełnosprawnościami – to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 2020 poz. 426), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.1878, z 2019 r. poz. 730, 1690.).
4
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie maksymalnym do ISCED 3 włącznie
(wykształcenie ponadgimnazjalne).według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (w skrócie ISCED).
5
Rolnik i członek jego rodziny – zgodnie z zapisami Regulaminu posiadają status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej
w PUP) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo kwalifikujących się
do osób pracujących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (dot. osób pracujących wskazanych w §3 ust. 1 pkt. 3
niniejszego Regulaminu),
2

2

2.

Potencjał i Kwalifikacje
Uzasadnienie (min. 3 zdania):

12

3.

Analiza rynku i konkurencji
Uzasadnienie (min. 3 zdania):

8

4.

Planowane wydatki
Uzasadnienie (min. 3 zdania):

12

Razem:

42

RZEM PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW

MAKSYMALNA
LICZBA
PUNKTÓW

PUNKTY
PRZYZNANE

60

………………………….……….
Miejscowość, data

……………..….……..…………………….
Czytelny podpis Oceniającego
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