Załącznik nr 15 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Projekt „PASJA BIZNESU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.07.03.00-18-0076/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

KARTA OCENY ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Imię i Nazwisko Kandydata
Numer identyfikacyjny formularza (NIF)
Ocena merytoryczna Członka Komisji Rekrutacyjnej

…….…./RPOWP/7.3/PB/RARR/2021/I
Imię i nazwisko
Data wypełnienia

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z:
 Regulaminem rekrutacji w projekcie „PASJA BIZNESU” oraz Regulaminem przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ww. projekcie.
 Wytycznymi Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości
w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 Formularzem rekrutacyjnym do udziału w projekcie, złożonym przez Kandydata/Kandydatkę do
projektu.
2. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub
bocznej do II stopnia) z ocenianym kandydatem do projektu oraz nie jestem związany/a z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z ocenianym uczestnikiem projektu. W przypadku stwierdzenia takiej
zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta.
3. Nie pozostaję z ocenianym kandydatem do projektu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Ponadto przed upływem 2 lat do daty
wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałam/-em w stosunku pracy lub zlecenia z żadną/-ym
Kandydatką/Kandydatem do projektu. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta .
4. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą.
5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkie informacje i dokumenty ujawnione mi,
wytworzone przeze mnie lub przygotowane przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się,
że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione osobom
trzecim. Po zakończeniu oceny zobowiązuję się nie przechowywać kopii ocenianych dokumentów w
formie elektronicznej i/lub pisemnej. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek
pisemnych informacji związanych z niniejsza oceną.
…..……………………………….
(Miejscowość, data)

…………………………………………………….
(Czytelny podpis Doradcy Zawodowego)
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0 – brak wskaźnika
1 – bardzo niski
2 – niski
3 - przeciętny
4 - wysoki
5 – bardzo wysoki

ROZMOWA

PYTANIE:

ODPOWIEDŹ

PUNKTY

suma

WYNIK ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:

KRYTERIA OCENY
(weryfikacja w oparciu o test kompetencji przedsiębiorczych oraz wywiad)

Przyznana liczba
punktów

Maks. liczba
punktów

PREDYSPOZYCJE O CHARAKTERZE PRZEDSIĘBIORCZYM
(test kompetencji przedsiębiorczych, aspiracje motywacje do podjęcia
działalności gospodarczej)

PREDYSPOZYCJE O CHARAKTERZE OSOBISTYM
(Zbieżność kwalifikacji/doświadczenia z planowanym pomysłem na biznes)
ŁĄCZNIE UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

40

Uzasadnienie (min. 10 zdań).

Doradca Zawodowy przeprowadzający rozmowę kwalifikacyjną

……………………………………………………
(Data i czytelny podpis)
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