Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!”

Projekt „NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-003/13-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet
Działanie

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Imię i Nazwisko Kandydata
Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK)
Ocena merytoryczna Członka Komisji Rekrutacyjnej

……………/PZS/2014/6.2/POKL
Imię i nazwisko
Data wypełnienia

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Oświadczam, że:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zapoznałem/am się z Regulaminami projektu „NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!”. Wytycznymi Instytucji
Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
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
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu), z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prywatnych
biorących udział w procedurze konkursowej.
Przed upływem dwóch lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostałem/-am, w stosunku pracy lub zlecenia z
żadnym wnioskodawcą (Uczestnikiem projektu) oraz nie byłam/-em członkiem władz osób prawnych biorących udział w
procedurze konkursowej.
Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z wnioskodawcami (Uczestnikami projektu) w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej postronności.
Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób sumienny, uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną
wiedzą.
Zachowam w tajemnicy i zaufaniu wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi lub wytworzone przeze mnie lub
przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko do
celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek
pisemnych informacji.

…………………………………………………….
(Rzeszów, data)

…………………………………………………….
(Czytelny podpis Oceniającego)
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I. OCENA MERYTORYCZNA
Przyznana liczba
punktów
ocena

1

Lp.

KRYTERIA OCENY

1.

Znajomość branży i dziedziny gospodarki, w której Kandydat zamierza
prowadzić działalność gospodarczą
(Cz. III, Pyt. 5, 6 i 7 z Karty Zgłoszeniowej do Projektu).
Uzasadnienie:

2.

3.

4.

5.

Ocena rozpoznania rynku i konkurencji dla planowanej działalności
gospodarczej
(Cz. III, Pyt. 8 z Karty Zgłoszeniowej do Projektu)
Uzasadnienie:

Ocena przedstawionych kosztów, ich zasadność, realność w stosunku do
zaplanowanej działalności gospodarczej i spójność planu inwestycyjnego
(Cz. III, Pyt. 9, 10 i 11 z Karty Zgłoszeniowej do Projektu)
Uzasadnienie:

Ocena doświadczenia, wykształcenia, odbytych szkoleń
przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej
(Cz. III, Pyt. 12, 13 i 14 z Karty Zgłoszeniowej do Projektu)
Uzasadnienie:

i

20

10

20

wiedzy,
15

Szanse planowanego przedsięwzięcia na zrealizowanie i kontynuację w
przyszłości
(Cz. III, Pyt. 15 z Karty Zgłoszeniowej do Projektu oraz ocena własna
Oceniającego na podstawie ogółu informacji przedstawionych w Karcie)
Uzasadnienie:

RAZEM:

1

Maks.
liczba
punktów

15

80

Minimum 3 zdania dla każdej ocenianej kategorii.
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Pozostałe uwagi Oceniającego:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Kandydat składający wniosek otrzymał minimum punktowe (60% tj. 48 pkt.) i może zostać
rekomendowany do kolejnego etapu rekrutacji, jeżeli uplasuje się na miejscu od 1 do 168 Listy
rankingowej wyników oceny formalnej i merytorycznej: TAK / NIE
Data i miejsce dokonania oceny:

2

Podpis Oceniającego:

Decyzje Komisji Rekrutacyjnej (w szczególności dotyczące skierowania do trzeciej oceny):

Data decyzji:

2

Podpis Przewodniczącego:

Niepotrzebne przekreślić

Projekt „NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIĘ SAM!” jest realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3

