Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w projekcie „Szansa na lepsze
zatrudnienie”
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU
„Szansa na lepsze zatrudnienie”
Imię i nazwisko Kandydata/ki
Indywidualny Numer Kandydata/ki (NIU)
Członkowie Komisji rekrutacyjnej
Deklaracja poufności i bezstronności oceniającego
Niniejszym oświadczam, że:
 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 uczestników do projektu,
 zobowiązuję się utrzymywać w poufności wszelkie informacje i dokumenty, wynikające z
procesu oceny wniosku rekrutacyjnego, w szczególności dane osobowe Kandydatów.
Data i podpisy członków
Komisji rekrutacyjnej

Lp.

1

OCENA MERYTORYCZNA
Max. Przyznan
Kryterium oceny
liczba a liczba
punktów punktów
Kwalifikacji w tym (0-10 pkt):
 wykształcenie na poziomie (0-5 pkt):
o podstawowym (5 pkt),
o gimnazjalne (4 pkt),
o ponadgimnazjalne (3 pkt),
o policealne (2 pkt),
o wyższe (1 pkt),
o doktoranckie (0 pkt);
10
 odbyte szkolenia (0-5 pkt):
o brak szkoleń (5 pkt),
o 1 szkolenie (4 pkt),
o 2 szkolenia (3 pkt),
o 3 szkolenia (2 pkt),
o 4 szkolenia (1 pkt),
o 5 i więcej szkoleń (0pkt)

Uzasadnienie
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Doświadczenia zawodowe (0-10 pkt):
 brak doświadczenia (10 pkt),
 do 2 lat i 12 miesięcy (9 pkt),
 od 13 do 5 lat 12 miesięcy (8 pkt),
 od 6 do 8 lat 12 miesięcy (7 pkt),
 od 9 do 11 lat 12 miesięcy (6 pkt),
2
 od 12 do 14 lat 12 miesięcy (5 pkt),
 od 15 do 17 lat 12 miesięcy (4 pkt),
 od 18 do 20 lat 12 miesięcy (3 pkt),
 od 21 do 23 lat 12 miesięcy (2 pkt),
 od 24 do 26 lat (1 pkt),
 powyżej 26 lat (0 pkt).
Potencjał zawodowy i gotowość do podjęcia prac
(0-10 pkt):
 niski potencjał i gotowość do podjęcia
pracy (0-3 pkt),
3
 umiarkowany potencjał i gotowość do
podjęcia pracy
(4-7 pkt),
 wysoki potencjał i gotowość do podjęcia
pracy (8-10 pkt).
Zaangażowanie i motywacja do udziału w projekcie
(0-5 pkt):
 niski poziom zaangażowania i motywacji do
udziału w projekcie (0-1pkt),
4
 umiarkowany poziom zaangażowania i
motywacji do udziału w projekcie (2-3 pkt),
 wysoki poziom zaangażowania i motywacji
do udziału w projekcie (4-5 pkt).
Łączna liczba punktów przyznanych za kryteria
merytoryczne
Czy wniosek otrzymał ogółem minimum 60% tj.
21 punktów?

10

10

5

35

TAK


NIE

POZYTY
WNA

REKOMENDACJA


NEGATY
WNA

Dodatkowe kryteria (dodatkowe punkty dodane w przypadku uzyskania minimum 21 punktów w trakcie oceny
merytorycznej)

1.

Osoba w wieku powyżej 50 roku życia

2.

Osoba długotrwale bezrobotna

3.

Kobieta powracające na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem dziecka

 TAK
(+5 pkt)
 TAK
(+ 5pkt)
 TAK
(2 pkt)

 NIE
 NIE
 NIE
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4.

Osoba niepełnosprawna/z niepełnosprawnością

5.

Był/a uczestnik/czka projektu z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w celu tematycznym 9 RPO WSL (Działanie 9.1, 9.2 oraz
9.3 RPO WSL)

 TAK
(+ 5 pkt)
 TAK
(+ 20 pkt)

 NIE
 NIE

Łączna liczba uzyskanych punktów za dodatkowe kryteria
Łączna liczba punktów (ocena merytoryczna oraz kryteria dodatkowe).
Data i podpisy członków Komisji rekrutacyjnej
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