Karta oceny formularza rekrutacyjnego nr ………………………….
Dane kandydata
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam, nie pozostaję w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić
wątpliwości co do mojej bezstronności. W szczególności oświadczam, że z osobą, której formularz oceniam nie łączy mnie związek
z tytułu:
• małżeństwa,
• pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia,
• przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się od oceny
aplikacji i całej edycji rekrutacji. Zobowiązuję się nie ujawniać informacji związanych z oceną formularza oraz do tego, że dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie formularza nie zostały przekazane
osobom nieuprawnionym.
Data i podpis: ……………………………..
Kryteria zerojedynkowe
Czy projekt wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje województwa łódzkiego
(10pkt)
Osoba z niepełnosprawnością
(5pkt)
Osoba powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem
dziecka lub młoda matka
(5pkt)
Osoba o niskich kwalifikacjach:
- podstawowe lub niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ogólnokształcące,
ponadgimnazjalne zawodowe, zasadnicze zawodowe
(5pkt)

…. pkt
…. pkt
…. pkt
…. pkt

Kryteria preferencyjne

Czy kandydatka spełnia
kryterium preferencyjne?

Czy osoba zamieszkuje na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia, wg GUS dotyczy powiatów:
łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pabianickiego,
poddębickiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego

TAK …...
NIE …….

Czy osoba zamieszkuje na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości, wg GUS dotyczy
powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego,
opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego,
poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego,
skierniewickiego

TAK …...
NIE …….

..…. pkt
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Ocena planowanej działalności gospodarczej/pomysłu na biznes
Ocena (0 – 30 pkt)
Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

Projekt pn. „Biznes jest kobietą!” realizowany przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j., w ramach Osi Priorytetowej VIII
Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Ocena (0 – 30 pkt)

Ocena posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności
…. pkt

Uzasadnienie (przynajmniej 5 zdań)

……………………….
data

…………………….…….
Suma punktów
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………………………
podpis
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Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach
bezzwrotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

