Zał. nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – ścieżka dotacyjna
Projekt pn.: „Przedsiębiorczy i wykwalifikowani” nr RPKP.08.02.02-04-0184/19 współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, realizowany przez Lech Consulting Sp. z o.o. (Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2
Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy).

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
formularza rekrutacyjnego

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy.
Nazwisko i imię członka Komisji Rekrutacyjnej:
Nazwisko i imię Kandydata:
Numer identyfikacyjny formularza:
Data wpływu formularza:

Organizator
Lech Consulting Sp. z o. o.
Biuro Projektu:
ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
tel.: 601 456 599, e-mail: szansa@LC.net.pl
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I.

Ocena merytoryczna - status Kandydata na Uczestnika Projektu

Kategoria
Wiek
Wykształcenie
Płeć
Status

Miejsce
zamieszkania

Niepełnosprawność

II.

Liczba
punktów

Sposób weryfikacji

Osoby w wieku 50 lat i więcej.
Nie wyższe niż ponadgimnazjalne.
Kobieta
Uczestnictwo w projekcie CT 9
(dotyczy włączenia społecznego)
Osoba zamieszkująca obszar miast
średnich, w tym miasta tracące
funkcje społeczno-gospodarcze
(Brodnica, Chełmno, Grudziądz,
Inowrocław, Nakło nad Notecią,
Rypin, Świecie, Włocławek).

5
5
5
5
Na podstawie danych
zawartych w formularzu.

Osoba z niepełnosprawnością.

Na podstawie danych
zawartych w formularzu +
kserokopia orzeczenia bądź
innego dokumentu
potwierdzającego
niepełnosprawność.

5

5

Ocena merytoryczna – opis planowanej działalności gospodarczej:

Kategoria

Sposób oceny

Operacyjność (prostota,
przejrzystość, zrozumiałość
założeń)
Ocena krótkiego
opisu planowanej
działalności
gospodarczej

Na podstawie Załącznika nr
1 do Formularza
rekrutacyjnego „Krótki opis
Niezbędność i racjonalność
planowanej działalności
finansowa zakupów towarów lub gospodarczej”.
usług przy uwzględnieniu ich
parametrów technicznych lub
jakościowych.
Kompletność (całościowość
opisu przedsięwzięcia).

Maksymalna
ilość
punktów

20

20

20
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III.

Ocena merytoryczna – diagnoza kompetencji zawodowych
zawodowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

Kategoria

Rozmowa z doradcą
zawodowym

przez

doradcę

Maksymalna
ilość punktów

Sposób oceny

Ocena osobowości, umiejętności
planowania i analitycznego
myślenia Kandydata na
Uczestnika Projektu.
Ocena samodzielności, poziomu
Narzędzie zaproponowane
motywacji i przedsiębiorczości
przez doradcę zawodowego.
Kandydata na Uczestnika
Projektu.
Ocena odpowiedzialności,
sumienności Kandydata na
Uczestnika Projektu.

10

20

10

Łączna liczba punktów uzyskana przez Kandydata na Uczestnika Projektu:

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........................................................

………………………………………
data

………………………………………….………………
Czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
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