Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do projektu „Własna firma Twoją szansą!"

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
„Własna firma Twoją szansą!”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII – Konkurencyjny rynek pracy
Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Arkusz wypełniony przez członka Komisji rekrutacyjnej
Numer referencyjny
Formularza
rekrutacyjnego
Pełna nazwa Kandydata

OCENA MERYTORYCZNA
Nazwa kryterium*

Maksymalna
liczba
punktów

Pomysł na działalność
gospodarczą, wykorzystanie niszy
rynkowej.

20

Szanse przetrwania
zaplanowanej działalności
gospodarczej.

20

Posiadana wiedza, umiejętności,
doświadczenie w kontekście
planowanej działalności
gospodarczej.

15

Umiejętność oszacowania
wydatków inwestycyjnych.

15

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

1

Ocena

Uzasadnienie

Przynależność do jednej lub
więcej grup priorytetowych1:

Jeśli dotyczy.
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Lp.
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h

6.

Nazwa kryterium*
Kobieta

7

Osoba powyżej 50 roku życia

3

Osoba z niepełnosprawnością

2

Osoba z wykształceniem ISCED 3 i
niższym

2

Osoba długotrwale bezrobotna
Osoba opiekująca się osobą
zależną
Osoba mająca status migranta

1

Osoba zamieszkująca w gminie o
najtrudniejszej sytuacji
rozwojowej

Ocena

Uzasadnienie

1
1
1

Prowadzenie działalności w
branży zdefiniowanej jako
specjalizacja regionalna2.





7.

Maksymalna
liczba
punktów

branża budowlana – tylko
usługi budowlane,
usługi medyczne i
rehabilitacyjne
usługi turystyczne,
transport i logistyka

Generowanie dodatkowych
miejsc pracy3.
Łącznie

1

1
90
(min. 54 pkt)

Oceniający (Imię i nazwisko) .........................................................................

Data.....................

2
3

Jeśli dotyczy.
Jeśli dotyczy.
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Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:
- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli
z wszystkimi Kandydatami ocenianymi przeze mnie w ramach danego naboru.
- Przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem
(-am) w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z Kandydatów ocenianych przeze mnie
w ramach danego naboru.
- Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów ocenianych przeze mnie w ramach danego naboru w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej
bezstronności.
- Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
- Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie
w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów
niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
- Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń4 .
Imię i nazwisko:...........................................................................................................
Data i podpis:..............................................................................................................

4

Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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