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KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO 

 

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej (1)  

Nazwisko i imię członka komisji rekrutacyjnej – doradcy 
zawodowego (2) 

 

Nazwisko i imię kandydata  

Numer referencyjny formularza rekrutacyjnego  

Wybrana przez kandydata ścieżka uczestnictwa w 
projekcie  

 ogólna 
 dotacyjna 

Kategoria Sposób weryfikacji Punktacja 
Punkty 

przyznane 

CZEŚĆ I – OCENA  PUNKTOWA DOT. ZA PRZYNALEŻNOŚĆ KANDYDATA DO POSZCZEGÓLNYCH PODGRUP 
DEFAWORYZOWANYCH W GRUPIE DOCELOWEJ 

kobiety 

weryfikacja na podstawie oświadczenia 
stanowiącego integralną część formularza 

rekrutacyjnego 

TAK – 2 pkt.  

osoby zamieszkujące w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

Inowrocław lub Nakło nad 
Notecią 

TAK – 2 pkt.  

osoby o niskich kwalifikacjach TAK – 3 pkt.  

osoby niepełnosprawne 

weryfikacja na podstawie oryginału 
zaświadczenia o niepełnosprawności 
wydanego przez właściwy Zespół ds. 

orzekania o niepełnosprawności lub kopii 
orzeczenia o niepełnosprawności 

TAK – 4 pkt.  

byli uczestnicy projektów z 
zakresu włączenia społecznego 
realizowanych w ramach celu 

tematycznego 9 w Regionalnym 
Programie Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

weryfikacja na podstawie oryginału 
zaświadczenia potwierdzającego 

uczestnictwo w projekcie z zakresu 
włączenia społecznego realizowanych w 

ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

TAK – 4 pkt.  

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I (maksymalnie 15 punktów)  

CZEŚĆ II – OCENA Z ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Z KANDYDATEM 

motywacja do udziału w 
projekcie (największy poziom 
motywacji jest punktowany 

najwyżej) 

rozmowa z kandydatem 1-15 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

przyczyny złej sytuacji na rynku 
pracy w skali od 1 do 25 punktów 

(najbardziej trwałe i trudne do 
przezwyciężenia bariery 

punktowane są najwyżej) 

rozmowa z kandydatem 1-25 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 
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PODSUMOWANIE CZĘŚCI II – typ A (maksymalnie 40 pkt.)  

weryfikacja predyspozycji 
kandydata do samodzielnego 

założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej (w tym 
np. osobowościowych, poziomu 

motywacji)  

rozmowa z kandydatem 1-30 pkt.  

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów 

 
 
 

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II – typ B 

(maksymalnie 30 pkt.)  

uzyskanie minimum punktowego (15 pkt.) 
TAK/NIE 

 

NOTA KOŃCOWA (w przypadku ścieżki dotacyjnej, jedynie w przypadku uzyskania minimum 
punktowego w ocenie typ B) 

 

 

data, podpis członka komisji rekrutacyjnej   

data, podpis członka komisji rekrutacyjnej   

 
 


