Projekt ,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji

Karta Oceny Merytorycznej
Formularza Rekrutacyjnego do Projektu
„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia w Płocku
w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr formularza rekrutacyjnego:
Imię i nazwisko
kandydata/kandydatki:
Imię i nazwisko oceniającego:
Data oceny:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
ul.1 Maja 7 b, 09-402 Płock,
tel. 024-264-03-75, faks 024-264-03-75
Biuro projektu: ul. 1 Maja 7 b, 09-402 Płock
tel. 024-268-52-41, faks 024-268-52-41
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DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
DLA CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Ja, niżej podpisany/a deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny i rekomendacji formularzy rekrutacyjnych
składanych przez potencjalnych Uczestników Projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ponadto oświadczam, że:
ü Zapoznałem/am się z:
- Regulaminem Rekrutacji,
- Regulaminem Projektu,
- Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie
województwa mazowieckiego,
- Wnioskiem o dofinansowanie Projektu systemowego „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI” w ramach
Działania 6.2 PO KL,
- Innymi, dostępnymi informacjami dotyczącymi oceny i wyboru Formularzy Rekrutacyjnych.
ü Nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych będących przedmiotem oceny.
ü 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 lub kurateli z Uczestnikiem Projektu. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tych
Dokumentów rekrutacyjnych,
ü Nie pozostaję z kandydatem/kandydatką do projektu/ Uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tych
Dokumentów Rekrutacyjnych.
ü Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób bezstronny i uczciwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
ü Jeżeli okaże się, że przed lub w trakcie trwania procesu oceny/wyboru formularzy zaistnieją okoliczności mogące
budzić wątpliwości co do mojej bezstronności, niezwłocznie wyłączę się z procesu oceny.
ü Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione,
wytworzone przeze mnie lub przygotowane 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
osobom trzecim. Po zakończeniu oceny zobowiązuję się nie przechowywać kopii ocenianych dokumentów w formie
elektronicznej i/lub pisemnej.

............................................., dnia …….………………...
(miejscowość).................

..............................................................
(czytelny podpis oceniającego)
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A. Ocena planowanego przedsięwzięcia
UWAGA:
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z Części A wynosi 60
punktów.
Identyfikacja pomysłu na działalność gospodarczą

Maksymalna
liczba
punktów

Uzyskane
punkty

20

1

Wybrany przedmiot i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz zasadność
jego realizacji.

10

2

Produkt (towar, wyrób, usługa) oraz oczekiwania klientów względem tego
produktu.

10

Warunki rynkowe

20

3

Wiedza o konkurencji w branży związanej z planowanym przedsięwzięciem.

10

4

Czynniki, które pozwolą skutecznie konkurować z innymi podmiotami
gospodarczymi w danej branży na rynku. Sposób radzenia sobie z
ewentualnymi zagrożeniami dla funkcjonowania przedsięwzięcia.

10

Warunki realizacyjne

20

5

Planowane wydatki związane z przedsięwzięciem oraz niezbędne koszty
inwestycyjne, które będą warunkowały możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej.

15

6

Posiadane zasoby, które mogą być wniesione i wykorzystane w
planowanym przedsięwzięciu.

5

SUMA:

60

B. Ocena potencjału kandydata/kandydatki tj. przygotowania teoretycznego, doświadczenia
zawodowego i biznesowego, które mogą zostać wykorzystane w planowanym
przedsięwzięciu.
UWAGA:

Maksymalna
liczba
punktów

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z Części B wynosi 20
punktów.
1

Ocena spójności wykształcenia posiadanego przez kandydata z
planowanym przedsięwzięciem.

5

2

Ocena spójności doświadczenia zawodowego posiadanego przez kandydata
z planowanym przedsięwzięciem.

10

3

Ocena doświadczenia biznesowego zdobytego wcześniej przez kandydata.

2

4

Ocena spójności dodatkowych kwalifikacji: kursów i szkoleń posiadanych
przez kandydata z planowanym przedsięwzięciem.

3

SUMA:

20

Uzyskane
punkty
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Uzasadnienie przyznanej punktacji (min. 7 zdań)

C. Wyniki oceny merytorycznej
Uzyskana liczba punktów:
z Części A: ……… pkt.
z Części B: ……… pkt.
SUMA (A + B): ………. pkt.
Czy kandydat/kandydatka uzyskał minimalną liczbę punktów kwalifikującą do kolejnego
etapu tj. 48 pkt.?
□ tak

□ nie

data

podpis oceniającego

