
 

 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu NOWA SZANSA_ I ścieżka 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO_ I ścieżka – I ETAP 

Imię i nazwisko Kandydata  

Numer ID Kandydata  

Imię i nazwisko członka Komisji Rekrutacyjnej 

oceniającego wniosek 

 

Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego 

Niniejszym oświadczam, że: 

 nie pozostaję w związku małżeńskim albo 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 potencjalnym uczestnikiem projektu, 

z jego zastępcami prawnymi, 

 nie pozostaję w związku rodzinnym lub zawodowym z Beneficjentem realizującym projekt 

(dotyczy ekspertów zewnętrznych), 

 nie pozostaję z potencjalnym uczestnikiem projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, 

 deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki oceniającego oraz że zapoznałem 

się z Regulaminem rekrutacji i wytycznymi IP w sprawie udzielania pomocy na rozwój 

przedsiębiorczości (…), 

 zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z procesu 

oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów. 

Data i podpis 

 

 

 

 

OCENA MERYTORYCZNA  

Lp. Kryterium oceny 

Max. 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów 

Uzasadnienie 

1 

Dostosowanie szkolenia do 

potrzeb rynku pracy oraz 

informacje na temat 

planowanego szkolenia 

zawodowego (nazwa, ośrodek 

szkoleniowy, koszt szkolenia, 

uprawnienia uzyskane dzięki 

uczestnictwu w szkoleniu) 

20  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Zgodność wykształcenia 

i doświadczenia zawodowego 

z planowanym profilem 

szkoleń 

10  

 

 

 

 

 

 

 

3 

Motywacja do pojęcia 

szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego, w tym działania 

podjęte na rzecz znalezienia 

nowego zatrudnienia 

20  

 

 

 

 



 

 
Łączna liczba punktów przyznanych 

za kryteria merytoryczne 
50   

Czy wniosek otrzymał ogółem 

minimum 25 punktów  

 
TAK 

 
NIE 

 

Rekomendacja  
 

POZYTYWNA 
 

NEGATYWNA 
Dodatkowe kryteria strategiczne (dodatkowe punkty dodane w przypadku uzyskania minimum 25 punktów w trakcie 

oceny merytorycznej) 

1 
Osoby zwolnione z przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne 
 TAK 

(+ 20 punktów) 

 NIE 

2 Mężczyźni 
 TAK 

(+ 10 punktów) 

 NIE 

Łączna liczba punktów uzyskanych za dodatkowe kryteria strategiczne   

Łączna liczba punktów uzyskanych na I etapie oceny merytorycznej   

Data i podpis 

 

 

 

 


