Projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w partnerstwie z Akademia Nauki
EWELINA ZALEWSKA oraz OŚMIORNICA SP. Z O.O. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 na
podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-04-0107/19-00 z dnia 27.02.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Toruniu

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
ŚCIEŻKA A
Nazwisko i imię Kandydata
Indywidualny Numer Zgłoszeniowy
Data wpływu formularza

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OCENIAJĄCEGO
Niniejszym oświadczam, że:
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia i 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.
Ponadto oświadczam, że:
- 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.

…………., dnia …..…………………… r.

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

Ocena formalna

Pytanie
Czy Formularz rekrutacyjny został sporządzony
według wzoru (załącznik nr 1 do Regulaminu)?

TAK/ NIE

Uwagi

Czy Formularz rekrutacyjny został złożony w
wersji papierowej / elektronicznej?
Czy wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego
zostały wypełnione?
Czy do Formularza rekrutacyjnego dołączono
wymagane załączniki?
Czy Formularz rekrutacyjny został podpisany?
Czy Oświadczenia w pkt. V Formularza
rekrutacyjnego zostały zaznaczone?
Czy podpisana została KLAUZULA INFORMACYJNA
– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Czy kandydat/ka do projektu spełnia kryteria
grupy docelowej, tj. czy:
- osoba w wieku 18-29 lat
- miejsce zamieszkania lub pracy na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego
- osoba odchodząca z rolnictwa i/lub członek
takiej rodziny
-osoba pracująca (tzw. ubogim pracujący,
zatrudniona na umowie krótko terminowej lub
cywilnoprawnej), której miesięczne zarobki nie
przekraczają minimalnego wynagrodzenia
- nie należy do grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

Formularz rekrutacyjny zostaje zweryfikowany1:
 pozytywnie – skierowany do oceny merytorycznej,
 negatywnie
UZASADNIENIE (jedynie w przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej – minimum 3 zdania do
każdego niespełnionego kryterium)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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II. Ocena merytoryczna – predyspozycje do wykonywania zawodu Płetwonurek-Ratownik:
Kategoria

Umiejętności pływackie
Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
Płetwonurek-Ratownik

Spełnia /nie
spełnia

Sposób oceny

Oświadczenie medyczne;
Oświadczenie /Test
pływacki
Łącznie:

TAK /NIE
TAK /NIE
TAK /NIE

III. Kryteria premiujące

Kategoria

wykształcenie na poziomie
ISCED 1
wykształcenie na poziomie
Wykształcenie
ISCED 2
wykształcenie na poziomie
ISCED 3
Osoba z
Niepełnosprawność
niepełnosprawnością
/Płeć
/Kobieta
Były uczestnik projektów
z zakresu włączenia
Status
społecznego, realizowanych
w ramach celu
tematycznego 9 w RPO
Osoby zamieszkujące
miasta średnie/tracące
Miejsce
funkcje społecznozamieszkania
gospodarcze z woj.
kujawsko-pomorskiego

Sposób weryfikacji

Maksymalna
liczba
punktów

Uzyskane
punkty

10
Na podstawie danych
zawartych w formularzu.

8
6

Na podstawie danych
zawartych w formularzu

5

Na podstawie danych
zawartych w formularzu.

15

Na podstawie danych
zawartych w formularzu.

5

Uzyskane punkty łącznie (maks. 35 pkt.):
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Spełnia/Nie
spełnia

Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna – predyspozycje do wykonywania zawodu PłetwonurekRatownik
Punkty premiujące

Punkty

Kryteria premiujące

UZASADNIENIE (jedynie w przypadku negatywnego wyniku oceny merytorycznej – minimum 3 zdania
do każdego niespełnionego kryterium)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REKOMENDUJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
NIE REKOMENDUJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

………………………………………….…………… Data i

Czytelny podpis członka Komisji Rekrutacyjnej
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