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    Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka dotacyjna 

Projekt pn.: „Jeśli nie teraz to kiedy?!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński na podstawie Umowy nr RPKP.08.05.02-04-

0178/18, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP 

w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe. 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ 

formularza rekrutacyjnego 

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, 

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe 

Nazwisko i imię członka Komisji Rekrutacyjnej:  

Nazwisko i imię Kandydata:  

Numer referencyjny formularza:  

Data wpływu formularza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ocena merytoryczna – opis planowanej działalności gospodarczej: 

Kategoria Sposób oceny 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Ocena krótkiego 

opisu planowanej 

działalności 

gospodarczej 

Operacyjność (prostota, 

przejrzystość, zrozumiałość 

założeń) 

Na podstawie Załącznika nr 

1 do Formularza 

rekrutacyjnego „Krótki opis 

planowanej działalności 

gospodarczej”. 

20 

Kompletność (całościowość 

opisu przedsięwzięcia). 
20 

Niezbędność i racjonalność 

finansowa zakupów towarów lub 

usług przy uwzględnieniu ich 

parametrów technicznych lub 

jakościowych. 

20 
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II. Ocena merytoryczna – diagnoza kompetencji zawodowych przez doradcę 

zawodowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: 

Kategoria Sposób oceny 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

Rozmowa z doradcą 

zawodowym 

Ocena osobowości, umiejętności 

planowania i analitycznego 

myślenia Kandydata na 

Uczestnika Projektu. 

Narzędzie zaproponowane 

przez doradcę zawodowego. 

10 

Ocena samodzielności, poziomu 

motywacji i przedsiębiorczości 

Kandydata na Uczestnika 

Projektu. 

20 

Ocena odpowiedzialności, 

sumienności Kandydata na 

Uczestnika Projektu. 

10 

 

Łączna liczba punktów uzyskana przez Kandydata na Uczestnika Projektu:  

 

UWAGI (min. 5 zdań): 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

           

 ……………………………………… 

          data 

 

………………………………………….……………… 

              Czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej    

 

 


