KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - II ETAP
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
Doradca zawodowy
Data przeprowadzenia oceny

Niniejszym oświadczam, iż:
1. zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji Uczestniczek/Uczestników, dokonując
oceny merytorycznej – II etap 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 oceny merytorycznej – II etap oraz do ich
wykorzystywania jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania tej oceny.

………………………..
data

………………………………
podpis
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Lp.
1.

Kategoria

Uzasadnienie
(min. 10 zdań)

Etap II rekrutacji polega na
przeprowadzeniu przez doradcę
zawodowego
analizy
predyspozycji
kandydata
do
samodzielnego
założenia
i
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
Doradca
za
pomocą dostępnych narzędzi
(testy,
rozmowa
itd.)
przeprowadza
analizę
predyspozycji, na podstawie
której przyznaje ocenę punktową
w przedziale 0-40. Kryteria
oceny
i
wagi
punktowe
przypisane
poszczególnym
częściom analizy predyspozycji
ustala prowadzący analizę po
uzyskaniu
akceptacji
Beneficjenta. Dokonujący analizy
predyspozycji sporządza pisemne
uzasadnienie
swojej
oceny.
Przyznana za tę część ocena
punktowa jest doliczana do
liczby punktów otrzymanych w
wyniku I etapu rekrutacji, a ich
suma stanowi końcową ocenę
otrzymaną w wyniku rekrutacji.

Przyznana
liczba
punktów

Max.
liczba
punktów

40

Doradca zawodowy przeprowadzający badanie predyspozycji wraz z testem
predyspozycji
TAK rekomenduję do udziału w projekcie
(uzyskanie min. 60% pkt tj. 24 pkt)

NIE rekomenduję do udziału w projekcie
(uzyskanie poniżej 60% pkt tj. 24 pkt)

………………………………………………………………
Data i podpis doradcy zawodowego

………………………………………………………………
Data i podpis doradcy zawodowego
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