Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC”

Karta oceny formularza do projektu
„ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC”
Numer
identyfikacyjny
KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – OCENA FORMALNA
LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KRYTERIA

ZGODNOŚĆ (TAK/NIE)

Formularz rekrutacyjny został złożony w terminie rekrutacji, wskazanym w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ
z IPC”

Tak □

Nie □

Zgłoszenie jest złożone na formularzu rekrutacyjnym w formacie zgodnym
z podanym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „ZOSTAŃ
PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC”

Tak □

Nie □

Wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego są wypełnione komputerowo
lub odręcznie, czytelnie

Tak □

Nie □

Formularz rekrutacyjny jest podpisany przez kandydata do Projektu

Tak □

Nie □

Osoba składająca formularz ma miejsce zamieszkania na terenie powiatu
człuchowskiego (z wyłączeniem miasta Człuchów)

Tak □

Nie □

Osoba składająca formularz ma ukończony 30 rok życia

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Osoba składająca formularz jest osobą:
a) pozostającą bez pracy, znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy tj. osobą w wieku 50 lat i więcej,/kobietą/osobą z
niepełnosprawnościami/osobą długotrwale bezrobotną /osobą o
niskich kwalifikacjach zawodowych, lub
b) pozostającą bez pracy nie należącą do żadnej kategorii ze
wskazanych powyżej (bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat),
lub
c) zatrudnioną na umowie krótkoterminowej/cywilno-prawnej, która
zawarta została na czas określony, który upływa w okresie realizacji
Projektu lub trwa nie dłużej niż 6 m-cy, z której wynika że wysokość
miesięcznego wynagrodzenia nie przekracza 120% wysokości
minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca
poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu, lub
d) ubogą pracującą.
Do formularza rekrutacyjnego dołączono Załącznik nr 2 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, z którego wynika że kandydat do
Projektu spełnia wszystkie kryteria udziału w projekcie

9.

10.

11.

Do formularza rekrutacyjnego dołączono dokumenty poświadczające status
na rynku pracy (oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do
Projektu za zgodność z oryginałem) – jeśli dotyczy

Tak □

Nie □

Do formularza rekrutacyjnego dołączono dokumenty poświadczające
niepełnosprawność (oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata
do Projektu za zgodność z oryginałem) - jeśli dotyczy

Tak □

Nie □

Do formularza rekrutacyjnego dołączono dokumenty z ZUS potwierdzające
status kandydata na rynku pracy (oryginał lub kserokopia poświadczona
przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem) - jeśli dotyczy

Tak □

Nie □

Tak □

Nie □

Tak□

Nie □

Tak□

Nie □

Tak□

Nie □

Do formularza rekrutacyjnego dołączono inne zaświadczenia/oświadczenia
wyżej niewymienione niezbędne do oceny kwalifikowalności kandydata do
Projektu (oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do
Projektu za zgodność z oryginałem) – jeśli dotyczy
Czy formularz rekrutacyjny został oceniony pozytywnie i może zostać przekazany
do dalszej oceny (w przypadku odpowiedzi negatywnej karta nie jest dalej
wypełniana)
12.

Czy formularz rekrutacyjny kierowany jest do uzupełnienia

Czy formularz rekrutacyjny wymaga korekty formularza

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – OCENA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH DO PROWADZENIA
DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ DOKONANA PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO – max 10 pkt
LICZBA PRZYZNANYCH
KRYTERIUM
PUNKTÓW
Weryfikacja predyspozycji zawodowych do prowadzenia działalności gospodarczej w
…………pkt
określonej branży – max 4 pkt
Ocena przedsiębiorczości – max 3 pkt

…………pkt

Poziom samodzielności i odpowiedzialności – max 3 pkt

…………pkt

W SUMIE LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW W RAMACH OCENY PREDYSPOZYCJI
ZAWODOWYCH KANDYDATA DO PROJEKTU
Nie możliwe jest przyjęcie do Projektu osoby, która uzyskała mniej niż 60%, tj. mniej
niż 6 pkt na 10 pkt możliwych

…………………….pkt

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

Strona

KRYTERIUM

2

DODATKOWE PUNKTY PRZYZNANE ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ
SYTUACJI NA RYNKU PRACY (zgodnie z § 4 ust. 4 pkt a Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „ZOSTAŃ
PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC” ) w przypadku, gdy ocena predyspozycji zawodowych kandydata do Projektu wynosi mniej niż 60%
tj. mniej niż 6 pkt, dodatkowe pkt nie są uwzględniane

OSOBA W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ – 1 pkt
KOBIETA – 1 pkt
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA – 1 pkt
OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE – 1 pkt
OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH – 1 pkt
W SUMIE LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY OSÓB
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
DODATKOWE PUNKTY PRZYZNANE ZA ZOBOWIĄZNAIE SIĘ DO ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACĘ W OKRESIE PIERWSZYCH 12 MIESIĘCY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w przypadku, gdy ocena
predyspozycji zawodowych kandydata do Projektu wynosi mniej niż 60% tj. mniej niż 6 pkt, dodatkowe pkt nie są
uwzględniane
LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW
(UWAGA! 2 pkt za każdego
KRYTERIUM
zadeklarowanego pracownika)
ZOBOWIĄZANIE DO ZATRUDNIENIA PRCOWNIKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
W OKRESIE PIERWSZYCH 12 M-CY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
……………..PRACOWNIKÓW
W SUMIE LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW ZA ZOBOWIĄZNAIE SIĘ DO
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W OKRESIE
PIERWSZYCH 12 MIESIĘCY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

1………………………….
2………………………….
3…………………………

(PODPISY członków Komisji Rekrutacyjnej)

Strona

3

Cierznie, dnia………………………

