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KARTA OCENY
II ETAPU REKRUTACJI – ocena doradcy zawodowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych
Tytuł projektu
Nr projektu
Beneficjent

Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej
WND-RPPD.02.03.00-20-0053/15
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Imię i nazwisko
Oceniającego
Nr ewidencyjny formularza
rekrutacyjnego
Imię i nazwisko
Kandydata
Oświadczenia
Niniejszym oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub w linii bocznej do II stopnia) i/lub nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny niniejszego formularza rekrutacyjnego,
- nie pozostaję z uczestnikiem ubiegającym się o dofinansowanie 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 Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej i wycofania się z oceny tego projektu,
- 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 w 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.
- zapoznałam/zapoznałem się z Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Dotacje na Start – kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”, w szczególności z
procedurą oceny dokumentów rekrutacyjnych;
DATA I PODPIS OCENIAJĄCEGO

2
Przyznana
ilość
punktów

Maksymalna
ilość punktów

Uzasadnienie
(min. 3 zdania w przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna możliwa do otrzymania liczba punktów)

Ocena profilu Kandydata na podstawie testów i rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym
(0 – 15 pkt.)

1.

Predyspozycje Kandydata do
prowadzenia działalności gospodarczej

5

2.

Motywacja Kandydata do podjęcia działalności gospodarczej

5

3.

Opinia doradcy na podstawie
kwestionariuszy i rozmowy

5

SUMA

15

……………………………………………
data i podpis doradcy zawodowego

