KARTA OCENY - PODSUMOWANIE
do projektu „Moje życie – moja firma!” nr RPLB.06.03.01-08-0033/16
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 6. Regionalny Rynek Pracy
Działanie 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia
Poddziałanie 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy

Imię i nazwisko Kandydatki/Kandydata
Numer Identyfikacyjny
Kandydatki/Kandydata NIK
Specjalistka ds. organizacyjnych
Data przeprowadzenia podsumowania

Niniejszym oświadczam, iż:
1. zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji Uczestniczek/Uczestników, dokonując
podsumowania oceny wobec Kandydatek/Kandydatów w ramach projektu pt.: „Moje
życie – moja firma!”,
2. zobowiązuję się wypełniać obowiązki członka komisji rekrutacyjnej w sposób sumienny,
rzetelny i bezstronny, zgodnie z posiadaną wiedzą,
3. nie zachodzi żadna okoliczność, mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej
bezstronności względem osoby ubiegającej się o uczestnictwo w projekcie,
w szczególności:
a. nie jestem małżonkiem, krewnym albo powinowatym w linii prostej lub bocznej
do drugiego stopnia osoby, która złożyła formularz rekrutacyjny,
b. nie pozostaję z osobą, która złożyła formularz rekrutacyjny, w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskam podczas
lub w związku z dokonywaniem podsumowania oceny wobec Kandydatek/Kandydatów
w ramach projektu pt.: „Moje życie – moja firma!” oraz do ich wykorzystywania jedynie
w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.

………………………..
data

………………………………
podpis
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA

100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW KWALIFIKUJĄCA
KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (60%)
PUNKTY PRZYZNANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ
I ETAP (ŚREDNIA)
PUNKTY PRZYZNANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ II ETAP

60

W przypadku uzyskania przez Kandydatki/Kandydatów
do projektu takiej samej liczby punktów o wyższej
pozycji na liście decyduje wyższa liczba punktów
przyznanych za przynależność do następujących grup:
- kobiet min. 60% UP
- osób o niskich kwalifikacjach min. 40 % UP
- osób w wieku 50 lat i więcej min. 10% UP
- osób niepełnosprawnych min. 10 % UP
- osób długotrwale bezrobotnych min. 10 % UP
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ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

CZY FORMULARZ REKRUTACYJNY/KANDYDATKA/KANDYDAT SPEŁNIA
MINIMALNE, ABY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?
□ TAK
□ NIE

WYMAGANIA

…………………………………………………………………
Data i podpis specjalistki ds. organizacyjnych
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